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O presidente em exercício Michel Temer começou a mexer na estrutura da

Autoridade Pública Olímpica (APO) a uma semana da abertura da Olimpíada no

Rio. A APO é o órgão federal, com sede no Rio de Janeiro, responsável pela matriz

de responsabilidades e por monitorar as obras e prestações de contas até 2018.

Até o dia 5 de agosto, muitos nomes devem aparecer no Diário Oficial da União. Por

ora o presidente Marcelo Pedroso fica.

As demissões causam revolta nos funcionários, e na última reunião o Conselho

Público Olímpico (CPO) antecipou que 90% dos funcionários da APO serão

exonerados até o dia 30 de setembro.

Temer exonerou na segunda-feira a chefe do escritório da APO em Brasília, Rosana

Braga, petista de carteirinha e esposa do ex-secretário executivo da Secretaria de

Comunicação, Olavo Noleto. O substituto é Pablo Rezende, ligado ao ex-

governador de Goiás Íris Rezende (PMDB).

Na semana passada,Temer mandou demitir o assessor especial da área de

serviços, José Mauro Gnaspini, também petista, e nomeou no lugar na sede da

APO no Rio Francisco Brito.
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O presidente mira agora na diretoria de serviços da APO, responsável pela parte de

cultura e na diretoria Copacabana Barra, cujo diretor é funcionário aposentado da

Caixa.

O Blog no Twitter (http://twitter.com/colunaesplanada)e no Facebook

(http://facebook.com/Coluna.Esplanada)
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