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Para a primeira etapa das obras, estão garantidos 187 milhões de dólares de um convênio já 
assinado entre a prefeitura e o Ministério do Turismo. 

As obras de revitalização da Zona Portuária, antigo desejo de moradores e empresários do Rio 
e consideradas essenciais no projeto de candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos de 2016, já 
têm data para sair do papel. O prefeito Eduardo Paes anunciou no dia 14 de junho (domingo), 
na sua chegada à Suíça, onde vai participar da apresentação técnica do dossiê Rio 2016 aos 
eleitores do Comitê Olímpico Internacional (COI) a data.  

No sábado (20 de junho), Paes lança oficialmente [ junto com o presidente Lula e o 
governador Sérgio Cabral ] o projeto de recuperação da área do Cais do Porto. Para a primeira 
etapa das obras, estão garantidos 187 milhões de dólares de um convênio já assinado entre a 
prefeitura e o Ministério do Turismo. 

- As obras na Zona Portuária vão transformar uma das principais portas de entrada do Rio. A 
área será reurbanizada e vai se tornar um importante polo de negócios, turismo e 
entretenimento. Além do Porto, são muitos projetos já em andamento para preparar a cidade 
para as Olimpíadas. A previsão é de mais de R$ 20 bilhões de investimentos dos três níveis de 
governo em infraestrutura para toda a cidade até os Jogos de 2016 - afirmou o prefeito. 

Eduardo Paes, acompanhado do governador Sérgio Cabral, chegou no início da tarde de hoje 
na Suíça. Antes de seguir para Lausanne, onde defenderá durante a semana o projeto olímpico 
do Rio ao COI, o prefeito se encontrou com Lula em Genebra. Paes, Cabral e Lula reforçaram a 
parceria para as Olimpíadas no Rio. O presidente está na cidade suíça para a convenção da 
Organização Internacional do Trabalho que aconteceu no dia 15 de junho (segunda-feira), mas 
fez questão de gravar em vídeo uma mensagem de apoio à candidatura carioca para ser 
exibida durante apresentação oficial da delegação do Rio de Janeiro na quarta-feira (17/06), 
no Museu Olímpico, em Lausanne. 

Em entrevista à jornalistas estrangeiros em Genebra, na Suíça, Lula afirmou que o Brasil é o 
único país entre as dez maiores economia que nunca sediou uma olimpíada: “É preciso que o 



Comitê Olímpico Internacional (COI) veja a realização dos jogos como uma possibilidade de 
transformar a realidade de todo um continente. Para EUA, Espanha e Japão, que também 
estão na disputa, será apenas mais uma olimpíada. Para o Brasil, será a autoafirmação de um 
povo, de um país”.  

- As três esferas estão envolvidas e trabalhando muito para mostrar que o projeto do Rio é 
viável, que nossa cidade tem condições de realizar os melhores Jogos Olímpicos da história. 
Pelo menos um terço dos investimentos necessários foram investidos em obras de saneamento 
e urbanização, projetos de transporte e reestruturação do aeroporto. Na semana passada, por 
exemplo, o governo federal liberou 340 milhões de reais para o projeto da prefeitura de 
recuperação da Bacia de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, beneficiando a região que vai 
concentrar mais da metade das competições – disse Paes. 

A reunião em Genebra contou ainda com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB); 
Carlos Nuzman, o secretário-geral do Comitê Rio 2016, Carlos Roberto Osório e o ministro do 
Esporte, Orlando Silva. Confiante, o governador Sérgio Cabral destacou os diferenciais da 
campanha do Rio. 

- O Banco Mundial, por exemplo, já nos relatou que encontra problemas em vários lugares do 
mundo por conta de desejos diferentes do que querem estado e prefeituras. Nós estamos 
unidos e já assinamos a garantia de que cumpriremos com nossas obrigações. Além disso, o 
Rio vive um momento extraordinário e o Brasil também - afirmou o governador. 

Defesa da candidatura Rio 2016 em Lausanne - Entre os dias 15 e 18 de junho, o prefeito 
Eduardo Paes participa de mais uma importante e decisiva etapa da candidatura carioca: a 
apresentação técnica do projeto da cidade do Rio aos membros votantes do COI. Pela primeira 
vez, Rio de Janeiro e as outras três cidades candidatas – Chicago, Tóquio e Madri – terão a 
oportunidade de exibir para grande parte dos eleitores do Comitê Olímpico Internacional 
aspectos técnicos dos seus projetos, esclarecendo dúvidas e apresentando informações 
detalhadas. Esta vai ser a última chance de impressionar os membros do COI antes da votação 
no dia 02 de outubro, em Copenhague, Dinamarca, quando será escolhida a sede dos Jogos de 
2016. 

Além do prefeito Eduardo Paes, integram a delegação do Rio de Janeiro na Suíça o governador 
Sérgio Cabral; o ministro do Esporte, Orlando Silva; o presidente do Banco Central, Henrique 
Meirelles, o secretário especial da prefeitura para Rio 2016, Ruy Cezar; a secretária estadual 
de Turismo, Esporte e Lazer, Márcia Lins; e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 
Carlos Arthur Nuzman.  

As cidades apresentam os seus projetos aos membros do COI no dia 17, no Museu Olímpico. A 
apresentação do Rio de Janeiro será a terceira, logo depois de Chicago e Tóquio, e com início 
previsto para 14h, horário local (09h, horário de Brasília). Cada cidade terá 45 minutos para 
exibir o projeto e outros 45 minutos para responder às dúvidas dos eleitores do Comitê 
Olímpico Internacional, que terão a oportunidade de conhecer as candidaturas com mais 
profundidade. Não haverá transmissão televisiva das apresentações e somente os membros 
votantes e diretores do COI poderão estar presentes na sala. 

Os temas abordados pelas cidades candidatas serão variados e foram definidos pelo COI. São 
eles: conceito geral, incluindo o legado para a cidade, a região e o Movimento Olímpico; 
situação econômica e financeira do país; visão geral do conceito esportivo, incluindo 
informações sobre a construção e o financiamento das instalações; projetos de meio ambiente; 
conceito de segurança e de transporte; e apresentação dos principais riscos relacionados ao 
projeto e as providências que podem ser tomadas para reduzir e anular estes riscos. 



A agenda da Comitiva do Rio 2016 em Lausanne começa antes da apresentação no dia 17. 
Desde o dia 15, o prefeito e as demais autoridades participam de ensaios, reuniões e 
encontros em defesa da candidatura carioca com membros da comunidade olímpica 
internacional. Estão previstas duas coletivas da delegação do Rio no Beau-Rivage Palace Hotel: 
aconteceu uma no dia 16 e a outra será no dia 17.  

No dia 18 (quinta-feira), o Rio de Janeiro [ assim como as demais cidades ] também terá uma 
sala no Business Center do Lausanne Palace Hotel, com um estande para ilustrar a 
candidatura, e onde receberá membros do COI e jornalistas. 
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