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1ª Entrevista: 30/08/2016 

 

Trajetória profissional: prefeitura de Santos, Secretaria de Turismo de Santos, 

setor privado, Secretaria de Turismo de Guarujá, Embratur, Secretaria de Articulação 

Institucional do Ministério da Cultura, Autoridade Pública Olímpica (APO); atuação 

nos Jogos Pan-Americanos de 2007; atuação na candidatura da cidade do Rio de Janeiro 

para sediar os Jogos Olímpicos de 2016: desenvolvimento da Casa Brasil em Pequim 

(2008); comentários sobre o ingresso na APO; análise comparativa e reverberações das 

experiências na organização do Pan e da Copa do Mundo (2010) nas Olimpíadas 

(2016); atuação na APO: proposta, encargos, comentários sobre o organograma do 

consórcio, demandas e ações para entrega dos Jogos Olímpicos, comentários sobre as 

parcerias com a iniciativa privada; intercâmbios de imersão em Toronto e Londres; 

comentários sobre o potencial turístico do país e sua intensificação devido aos 

megaeventos; Olimpíadas: a cobertura da imprensa internacional, as demandas do 

Comitê Olímpico Internacional (COI), planejamento elétrico e de segurança, 

desenvolvimento e implementação da matriz de responsabilidade, a entrega da Vila 

Olímpica, a acomodação da Força Nacional, comentários sobre os custos dos Jogos, a 

ameaça do Zika Vírus, a despoluição da Baía de 

Guanabara.................................................................................p.1-40 

 



2º Entrevista: 13/09/2016 

 

Comentários sobre a conjuntura econômica e política do país; impacto da crise 

sobre a APO; conclusão do trabalho da APO; alterações na programação cultural para 

os jogos; o papel da cultura; avaliação do legado olímpico; Plano de uso de legado; 

avaliação de pontos anunciados no dossiê de candidatura; a apreciação dos jogos pela 

opinião pública e imprensa; balanço final da experiência na APO; avaliação sobre o 

esforço de preservação da memória dos jogos Olímpicos e seu legado...............p.1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 


