FGV Social debate, em Londres, o legado olímpico e BRICs

Marcelo Neri, diretor do FGV Social, participou em Londres do seminário
“From Rising Powers to Interdependent Futures” organizado pela University of
Manchester e pela ESRC (Economic and Social Research Council). O evento,
que teve como cenário os países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul), reuniu acadêmicos, representantes de políticas públicas, empresários e
a sociedade civil para debater as implicações dos países emergentes no cenário
global. Neri participou da mesa “Rising Power and Interdependent Futures:
Policy Implications” sobre os desafios dos BRICS em questões referentes as
políticas públicas, além das consequências para a governança global. Também
esteve na mesa “The Politics of Inequality and Social Policy in Rising Powers”
que tratou da pobreza e da desigualdade nos países emergentes. Neri levou o
exemplo brasileiro da implementação de polícias públicas de sucesso, como o
Bolsa Família e falou sobre o recente aumento da desigualdade após anos de
queda.

Na segunda parte da viagem, Neri interagiu com instituições e
pesquisadores engajados na avaliação do legado das Olímpiadas de Londres. O
FGV Social realizou durante as “Olímpiadas Rio 2016” a pesquisa “Mudança
Social Carioca 2009-2016: O legado Pré-olímpico” que mediu a evolução das
condições de vida da população carioca a partir do anúncio do Rio como sede
do evento. Em Londres, Neri se encontrou com o professor Allan Brimicombe da
University of East London, idealizador do relatório “Olympic Games Impact Study
– Post-Game Report”. Neri, juntamente com o professor Brimicombe, visitou o
Parque Olímpico Rainha Elizabeth. O parque, que é o grande símbolo das
olimpíadas de 2012 em Londres, é um complexo de 2,5 quilômetros quadrados
que abriga 9 locais de competições. O enorme espaço público de lazer e esporte,
era antes um grande terreno abandonado em uma região sem muitas atrações
para a população local.
Neri também teve reuniões com a Professora Alice Sampson da London
School of Economics (LSE) responsável pela parte social da avaliação do legado
da OGI (The Olympic Games Impact), com Ian Brittain da Coventry University –
Principal especialista mundial sobre Paraolimpíadas, com Indranil Chakrabarti Conselheiro de Desenvolvimento da Embaixada Britânica (Department for
International Development - DFID) e com Allan Winters Chair, professor de
economia na University of Sussex, CEO da Migrating out of Poverty Research
Programme Consortium e membro do Board of the Global Development Network
da ESRC.

