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A transformação das cidades e a juventude -
9h30

Um dos legados sociais apontados na candidatura brasileira

aos Jogos Olímpicos de 2016 é o de transformação das cidades,

com a construção de novas habitações e de equipamentos de

esporte e lazer, sendo, a juventude a parcela da população

que mais será beneficiada pelos equipamentos deixados pós-

realização dos megaeventos, como o Parque na Juventude, na

região de Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Novas

avenidas, revitalizarão e desenvolvimento de novas regiões são

apontados como resultantes da preparação do país para receber

os Jogos, Esta mesa propõe debater este terna e analisar os

impactos positivos e negativos das intervenções que as cidades

receberão por conta da Copa 2014 e dos Jogos de 2016 e como

a juventude pode apropriar-se desse processo de intervenções.

Mediador:

Prof. Dr. Reinaldo Pacheco - EACH/USP

Debatedores:

Prof. Dr. José Roberto Gnecco - Ministério do Esporte

Prof. Dr. Euler Sandeville Jr - Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo - FAU/USP

Romário Galvão Maia - Secretaria de Esporte e Lazer da

Cidade do Rio de Janeiro

Os megaeventos e os legados de educação

para a Juventude brasileira - 11 h30

Ampliar o acesso de jovens de 15 a 24 anos à educação é

um dos desafios brasileiros para alcançar o desenvolvimento

sustentado. A realização dos megaeventos cria expectativas

quanto ao desenvolvimento de alguns setores, como a

cadeia produtiva ligada ao turismo, educação física, esporte,

administração e gestão, entre outras áreas. A formação e

capacitação técnica no setor receptivo e de línguas também têm

sido apontadas como necessárias para o pleno atendimento aos

cerca de 700 mil turistas que são esperados durante a realização

dos megaeventos.

Mediador:

Euzébio Jorge Silveira de Souza - Presidente do Cemj e

mestrando em Economia pela PUC-SP

Debatedores:

Prof. Dra. Kátia Rúbio - Faculdade de Educação Física e

Esporte da USP

Angela Guimarães - Secretária Adjunta da Secretária

Nacional de Juventude

Wadson Nathaniel Ribeiro - Secretário Nacional de Esporte

Educacional do Ministério do Esporte

Megaeventos e a inserção social, treinamento

e emprego para a Juventude - 14HOO

A criação de empregos para absorver jovens de entre 15

e 29 anos é uma das expectativas geradas pela realização dos

megaeventos esportivos no Brasil. A inserção no mundo do

trabalho, bem como a transição escola/universidade/mundo

do trabalho, é um dos ternas que compõem a ideia de legado

social. O voluntariado, que tradicionalmente é composto por

jovens estudantes que atuam dando apoio às delegações e ao

Cornitê Organizador durante a realização dos megaeventos, é

outro tema que chama a atenção e tem gerado expectativas.

Mediador:

Prof. Dr. João Paulo Medina - Gerente do Portal Universidade

do Futebol

Debatedores:

Anderson Campos - Sociólogo e assessor da CUT Nacional

na Secretaria de Juventude

Danilo Moreira - Ministério do Esporte e ex-Secretario

Adjunto da Secretaria Nacional de Juventude

Prof. Dr. Marcelo Weishaupt Proni - Instituto de Economia

da Unicarnp

O legado dos megaeventos para o esporte e

para a juventude - 16h30

Desenvolver o esporte como instrumento socioeducacional

apoiado em suas dimensões educacionais, de lazer/participação

e de alto rendimento em todo o território nacional é um desafio

brasileiro, uma vez que o país ainda não é uma potência

esportiva pelos critérios internacionais ancorados nos quadros

de medalhas dos Jogos Olímpicos. A criação do Ministério do

Esporte, em 2003, elevou o tratamento dado ao esporte como

assunto de Estado e, portanto, como terna na formulação das

políticas públicas para o desenvolvimento humano e social.

Mediadora:

Prof. Ms. Tadeu Costa - Secretaria de Esportes de São

Bernardo do Campo

Debatedores:

Prof. Dr. Lino Castellani Filho - Unicamp - Observatório

do Esporte

Gustavo Petta - Secretário Municipal de Esportes de Campinas

Gilmar Tadeu - Secretário Especial de Articulação da Copa

2014 da Prefeitura de São Paulo

Ana Mozer - Atletas Pela Cidadania


