Objetivo 1132 - Preparar e realizar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
– Rio 2016 e gerir o legado esportivo

A preparação e realização dos Jogos Rio 2016 em termos de grandes eventos e
de legado, tanto no plano material quanto no imaterial, garantirá uma projeção única
para o esporte no Brasil. Estão sendo investidos recursos em infraestrutura esportiva
para todo o país e especialmente nas instalações dos Jogos.
A realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 possibilitará a
modernização da infraestrutura esportiva, sobretudo de novas instalações esportivas
para os Jogos e, como legado, novas instalações em todo o Brasil. Essas melhorias
contribuirão para que haja um maior desenvolvimento junto à comunidade esportiva,
criando novas oportunidades e novas perspectivas para o esporte brasileiro.
O plano de legado Olímpico Rio 2016 envolve iniciativas que visam o
desenvolvimento do esporte no Brasil. Entre elas, o programa Bolsa Atleta, que
compreende a categoria Atleta Pódio, com Bolsas para os atletas brasileiros de talento
que estejam entre os 20 melhores colocados em seu esporte e prova. O Centro Olímpico
de Treinamento associado a um modelo moderno de gestão para formação e preparação
de atletas e profissionais do esporte. O legado de instalações de treinamento, que abarca
as instalações a serem construídas para os Jogos Rio 2016, tanto as instaladas dentro da
cidade, como aquelas localizadas fora do Rio. Por fim, o aumento de investimentos
federais no esporte, atualizando um patamar que estava defasado em relação aos
principais países, ajudando a preparar as equipes Olímpicas e Paraolímpicas brasileiras
e tendo como destaque o Plano Brasil Medalhas 2016.
Além disso, estão sendo realizadas várias iniciativas que promovem o aumento
dos investimentos nos novos programas como os CIE’s (Centros de Iniciação ao
Esporte) na infraestrutura ligada ao esporte. Esses programas permitirão ainda a
promoção do esporte e o acesso das comunidades às instalações oficiais, ajudando assim
milhares de pessoas a ter acesso ao esporte.
Os Jogos Rio 2016 serão realizados com um alto nível de excelência. O Plano de
Instalações Esportivas Rio 2016 é composto por quatro zonas, com todos os esportes
sendo disputados no Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro já possui instalações que cumprem as exigências olímpicas,
que formarão o núcleo do Plano dos Jogos. Estão sendo construídas instalações
adicionais de acordo com os requisitos técnicos exigidos. Assim, cada uma das quatro
zonas do Plano dos Jogos vai se beneficiar de projetos alinhados às necessidades de
longo prazo das comunidades locais e da cidade como um todo.
Na Barra da Tijuca, visa-se à expansão e à conectividade. Essa é a área de
expansão natural do Rio de Janeiro, o lugar preferido pelas famílias para adquirir seu
primeiro imóvel. Por isso, as atividades comerciais na região também estão em pleno
crescimento. As prioridades da cidade dizem respeito à rede de transporte público, à

melhoria habitacional e à limpeza e proteção ambiental, que avançarão
consideravelmente com os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Em Deodoro, o foco é a juventude. Essa região tem a maior concentração de
jovens da área metropolitana do Rio de Janeiro. Até recentemente, este bairro não tinha
infraestrutura ou serviços suficientes para atender as necessidades da população. A
criação de instalações para os Jogos Pan-americanos Rio 2007 incentivou os jovens das
áreas carentes do bairro a participar de atividades esportivas. A construção de novos
equipamentos esportivos, sobretudo o complexo do Parque Radical, reforçará as
perspectivas de desenvolvimento social e esportivo dos jovens.No Maracanã, a
abordagem é pela renovação urbana. A região contém alguns dos mais famosos ícones
do Rio, entre eles o estádio do Maracanã e o Sambódromo. O porto do Rio também está
situado nesta área.Em Copacabana, a prioridade é o meio ambiente. Essa é a região mais
conhecida das quatro, com praias, montanhas e famosas atrações turísticas. É uma área
com alta densidade habitacional e poucas perspectivas de expansão.

