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Apresentação

A Comissão de Turismo e Desporto iniciou, no decorrer de 2011, 
uma série de importantes debates sobre o futuro do esporte brasileiro, 
em especial sobre a realização dos megaeventos esportivos programa-
dos para o Brasil nos próximos anos. Além dos mais notórios eventos, 
como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio 
de Janeiro, há também a Copa das Confederações em 2013 e os Jogos 
Paraolímpicos de 2016, entre outros eventos.

O passo inicial nesse novo momento do esporte brasileiro foi o di-
reito de ser sede, em 2011, dos 5º Jogos Mundiais Militares, realizados 
no Rio de Janeiro. Com esse megaevento, iniciou-se uma interação 
com a sociedade não apenas durante a realização da competição, mas 
também nas etapas de planejamento e na avaliação de resultados des-
sas competições, essencial para o sucesso na organização dos eventos 
que estão por vir. 

Umas das formas de promover essa interação com a sociedade é a 
realização de audiências públicas no âmbito da Comissão de Turismo e 
Desporto. Por meio dessas audiências é possível debater com especia-
listas e autoridades sobre assuntos relacionados ao desporto, fiscalizar 
as ações do governo e das entidades civis, além de propor normas para 
melhorar o aspecto organizacional dos segmentos esportivos.

Com esse intuito, em 2011 esta Comissão realizou quatro importan-
tes audiências sobre assuntos ligados à área esportiva, cujas notas taqui-
gráficas foram compiladas nesta edição. 

A primeira dessas audiências, realizada em 17 de maio, tratou so-
bre o esporte paraolímpico no Brasil e teve como objetivo esclarecer 
parlamentares, autoridades e interessados sobre os resultados já obtidos 
pelos atletas paraolímpicos em olimpíadas passadas e conhecer o plane-
jamento futuro do Comitê Paralímpico Brasileiro para as próximas com-
petições. Esteve presente o presidente dessa entidade, Andrew Parsons, 
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que fez uma exposição sobre o funcionamento do Comitê e deu explica-
ções sobre a organização do esporte paraolímpico no Brasil e no mundo. 

A segunda audiência, assim como a terceira, tratou sobre os Jogos 
Mundiais Militares realizados no Rio de Janeiro entre os dias 16 e 24 
de julho de 2011, o primeiro de uma série de megaeventos esportivos 
internacionais agendados para o Brasil nesta década. Em ambas as au-
diências estiveram presentes o senhor Jamil Megid Junior, general de 
brigada e coordenador geral do Comitê de Planejamento Operacional 
dos 5º Jogos Mundiais Militares, e o senhor Bernardo José Pierantoni 
Gambôa, vice-almirante e presidente da Comissão Desportiva Militar 
do Brasil (CDBM). Na primeira delas, o objetivo foi apresentar os pla-
nos sobre a organização e os preparativos para o evento, esclarecendo 
as dúvidas aos parlamentares e ao público em geral. Na segunda delas, 
o objetivo foi debater os resultados e fazer um balanço da competição.

Já na quarta audiência, realizada em 14 de setembro, a Comissão 
recebeu representantes do Comitê Olímpico Brasileiro para tratar so-
bre o planejamento da participação brasileira nos Jogos Olímpicos de 
Londres, em 2012, e o planejamento para os Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, em 2016. Estiveram presentes o senhor Carlos Arthur Nuz-
man, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o senhor Marcus Viní-
cius Freire, superintendente-executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, 
o senhor Bernard Rajzman, chefe da Missão Brasileira de Londres de 
2012, e o senhor Leonardo Gryner, diretor-geral dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016.

Por meio da realização dessas audiências públicas e mediante a va-
liosa contribuição de todos os parlamentares desta Comissão, que parti-
ciparam no decorrer do ano desses importantes debates, esta Comissão 
confia ter contribuído substancialmente para o engrandecimento dos 
assuntos discutidos e para o fortalecimento da participação da socieda-
de na atividade legislativa.

Brasília, janeiro de 2012

Deputado Jonas Donizette
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 
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Audiência Pública para debater os 
resultados já obtidos pelos atletas 
paraolímpicos em olimpíadas passadas e 
conhecer os planejamentos futuros

Ementa: Audiência Pública para debater os resultados já obtidos pe-
los atletas paraolímpicos em olimpíadas passadas e conhecer os plane-
jamentos futuros.

convidados: Andrew Parsons – presidente do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Sob a proteção 
de Deus, e havendo número legal, vamos dar início à reunião de audiên-
cia pública da Comissão de Turismo e Desporto.

Quero registrar as presenças dos Deputados Renzo Braz, Otavio Leite, 
Luci Choinacki e Romário. O Comitê Paraolímpico Brasileiro fará exposi-
ção sobre os resultados já obtidos pelos atletas paraolímpicos em olimpía-
das passadas. Vamos conhecer também os planejamentos futuros. 

Então, na qualidade de Presidente da Comissão de Turismo e Despor-
to, declaro aberta esta audiência pública, atendendo ao Requerimento 
nº 56, de 2011, de nossa autoria, aprovado pelo Plenário desta Comissão. 

Eu gostaria de agradecer o comparecimento a todos os presentes, e 
quero, já no início desta audiência, convidar para compor a Mesa o Sr. 
Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Antes de darmos início às apresentações, quero aproveitar para con-
vidar os Deputados para a audiência pública de amanhã com a partici-
pação da Comissão de Viação e Transportes, da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle e da Comissão de Defesa do Consumidor. É 
uma audiência pública com as companhias aéreas para debater sobre a 
situação atual do transporte aéreo de passageiros. Nós teremos nessa 
audiência os seguintes convidados: Sra. Juliana Pereira da Silva, Diretora 
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do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério 
da Justiça; Sr. Alberto Fagerman, Diretor de Relações Institucionais da 
GOL Linhas Aéreas; Sr. Paulo César Castelo Branco, representante da 
TAM Linhas Aéreas e Pantanal Linhas Aéreas; Sr. José Márcio Mollo, 
representante da TRIP Linhas Aéreas e Presidente do Sindicato Nacio-
nal das Empresas Aeroviárias - SNEA; Comandante Ajauri Barros de 
Melo, Assessor de Relações Institucionais da Empresa Passaredo Linhas 
Aéreas; Sr. Júlio Perotti, Vice-Presidente de Operações da Webjet Linhas 
Aéreas; e o Sr. Pedro Janot, Presidente da Azul Linhas Aéreas, que já 
ligou para este Presidente confirmando a sua presença na Comissão.

Eu quero informar aos Srs. e Sras. Deputadas que a lista de inscrição 
para debate se encontra sobre a mesa. Os Deputados que desejarem fa-
zer uso da palavra deverão registrar o seu nome nessa lista para abordar 
o assunto a que nós estamos nos referindo. Quero agradecer a presença 
ao Sr. Andrew na Comissão. Muito obrigado. Ele esteve conversando 
comigo na semana passada e já foi possível nesta semana realizarmos 
essa audiência pública.

Passo a palavra ao Sr. Andrew Parsons, que dispõe de 20 minutos. E, 
se for necessário, nós acrescentaremos mais tempo para a sua exposição.

O SR. ANDREW PARSONS – Obrigado, Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão, por este espaço para que nós possamos debater 
e apresentar o que está sendo feito em termos de esporte paraolímpico 
em nosso País.

Sr. Presidente, quero começar apresentando um vídeo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Esta Presidência 

vai desfazer a Mesa e sentar também para assistir à exposição de V.Exa.
(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Registro a pre-

sença da Deputada Jô Moraes e do Deputado Carlaile, que estão conos-
co também nesta audiência pública.

O SR. ANDREW PARSONS – Boa tarde a todos. Esse é um vídeo de 
divulgação do Comitê Paraolímpico Internacional – vou fazer a apre-
sentação. Eu quero destacar duas informações a respeito desse vídeo. 
Primeiro, quero destacar uma frase que diz que “os atletas paraolím-
picos são uma força em direção à mudança”. Sem dúvida nenhuma, os 
efeitos das conquistas dos atletas paraolímpicos são uma força para cau-
sar mudanças na sociedade. A gente só consegue fazer isso por meio do 
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autorrendimento, como mostrou esse vídeo. Segundo, quero informar 
que aquele atleta que estava caindo, passando pela linha de chegada, 
aquele é o guia, o atleta estava puxando o guia. Estou explicando para 
não pensarem que é ao contrário. O atleta vidente é que estava quase 
caindo, não aguentava mais. O cego puxava porque ele não pode atra-
vessar a linha de chegada sem o guia.

(Segue-se exibição de imagens.)
Quero começar a apresentação. Eu quero só me apresentar. Eu sou 

Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, sou membro do Comitê 
Executivo do Comitê Parolímpico Internacional, Presidente do Comitê 
de Jogos Paraolímpicos do Comitê Paraolímpico Internacional e mem-
bro do Conselho Executivo do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016.

Nós vimos algumas imagens sobre Pequim, mas eu quero mostrar ou-
tros números do que foi a Paraolimpíada de Pequim. Foram 20 modalida-
des com a presença de 146 países, mais de 4 mil atletas. Mas os próximos 
números talvez sejam mais significativos: 3.44 milhões de espectadores, 
de público que pagou ingresso para ver os jogos; 5.600 representantes de 
mídia, ou seja, a imprensa internacional e a imprensa chinesa estiveram 
presentes em Pequim; e 3.84 bilhões de telespectadores em audiência acu-
mulada de televisão. Ou seja, é um evento internacional e de interesse glo-
bal. Os senhores puderam ver no vídeo o tamanho do evento. Trata-se do 
terceiro maior evento esportivo do mundo, sem dúvida nenhuma, atrás 
somente da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos.

Nós falamos sobre Comitê Paraolímpico Brasileiro. Nós somos uma 
organização bastante jovem, fundada em 1995. Temos apenas 16 anos 
de existência. Como patrocinadores, nós temos as Loterias Caixa desde 
2004, antes dos Jogos de Atenas. Como parceiros, a UNIMED, a Unio-
donto e a INFRAERO. A INFRAERO com uma característica muito es-
pecífica no judô. A INFRAERO patrocina o judô convencional e o judô 
paraolímpico. Em 2001, tivemos a aprovação da Lei Agnelo Piva, que 
mudou de forma radical o desenvolvimento do esporte no nosso País, e 
com o esporte paraolímpico não foi diferente. A Lei Agnelo Piva destina 
2% da arrecadação bruta das loterias exploradas pela Caixa Econômi-
ca Federal para o esporte olímpico; 85% desse valor vai para o Comitê 
Olímpico Brasileiro – COB, e 15% vai para o Comitê Paraolímpico, para 
desenvolver as 20 modalidades do programa paraolímpico, dos despor-
tos escolar e universitário e uma série de outros investimentos.
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Em 2004, em Atenas, nós tivemos, já com 3 anos de Lei Agnelo Piva...
Essa lei nos permitiu pela primeira vez planejar; antes, nós vivíamos de 
projetos pontuais, à época, descentralização de recursos com o antigo 
INDESP – não existia o Ministério do Esporte à época. Então, era muito 
dif ícil planejar o dia de amanhã quanto mais fazer planejamento a mé-
dio e longo prazos. Com a Lei Agnelo Piva nós conseguimos fazer um 
planejamento de 3 anos e, em 2004, em Atenas nós tivemos a melhor 
participação até então. Tivemos uma repercussão maior na mídia, na 
sociedade brasileira, criamos alguns heróis, algumas referências, como 
Clodoaldo Silva, que se destacou muito, ganhou 6 medalhas de ouro, 
uma de prata e um 4º lugar, como ele gosta de dizer, em Atenas. Então, 
ele virou a cara do esporte paraolímpico. Nós tivemos finalmente al-
guém que a sociedade pudesse tangibilizar. 

Em relação à manutenção de nossas parcerias, pela primeira vez os 
nossos patrocínios foram todos renovados do ano da paraolimpíada 
para o ano seguinte, o que não acontecia. Atlanta e Sidney, nós tivemos 
parceiras no ano da paraolimpíada e, já no ano seguinte, que é um ano 
um do ciclo, um ano mais dif ícil, os nossos patrocinadores iam embora. 
Então, Atenas mudou muita coisa para nós.

Vou fazer algo um pouco arrogante, Deputado Otavio Leite, que é 
me citar. O senhor me perdoe, mas eu disse isso uma vez e resume a 
diferença que Atenas fez na nossa história. Nós investimos na transmis-
são dos Jogos Paraolímpicos. O Comitê Paraolímpico Brasileiro com-
prou os direitos de transmissão, sublicenciou gratuitamente 13 redes de 
televisão, oferecendo toda estrutura, sinal de satélite, a passagem dos 
jornalistas. As redes de televisão, à época, não nos conheciam e diziam: 
“Mas eu não tenho equipe, eu não tenho gente, eu não tenho recurso”. A 
gente dizia: “O senhor só precisa deixar o seu repórter viajar a Atenas 
e nós vamos dar toda estrutura”. Foi um investimento muito grande. À 
época, nós fomos bastante questionados, em tese, por colocar dinheiro 
que seria para a preparação de atletas em atividade de comunicação. E 
nós dizíamos: “Mas o que adianta esses atletas irem lá, conquistarem as 
medalhas e ninguém saber no Brasil. A repercussão que isso pode ter na 
sociedade é muito grande. É preciso investir”.

Nós tiramos os custos das redes de TV, que realmente só precisavam 
permitir que os repórteres fossem. Os resultados foram muito bons: 
foram 168 horas de transmissão dos Jogos Paraolímpicos de Atenas, 
era o recorde mundial até Pequim. A CCTV, a rede estatal chinesa, 
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nos ultrapassou nesse número, mas o Brasil era o detentor do recorde 
mundial até antes de Pequim.

Foram 29 milhões de retorno de mídia, o que é uma forma de mensu-
rar que o espaço que tivemos na mídia foi bastante grande.

Criação de referências. Eu já falei do Clodoaldo Silva.
Mudança de percepção da sociedade. O foco é realmente na efici-

ência, ao invés da deficiência. Nós tínhamos esse feedback estando em 
Atenas. Nos dois primeiros dias de transmissão pela televisão, principal-
mente as crianças tinham uma dúvida: “Por que aquele chinês que não 
tem um braço e uma perna está disputando contra aquele brasileiro que 
não tem os dois braços?” Mas, a partir do segundo ou terceiro dia, o sen-
timento modificou: não interessava mais a deficiência, interessava que o 
brasileiro vencesse os seus rivais, que estivesse no pódio, que ganhasse 
uma medalha e que o Hino Nacional fosse tocado. Esse é o sentimento 
que a maioria de nós tem durante os Jogos Olímpicos, por exemplo. Nós 
não somos experts naquelas vinte e tantas modalidades do programa 
olímpico, mas, quando chega a época dos jogos, torcemos inclusive para 
aqueles esportes que não acompanhamos no nosso dia a dia.

Esse sentimento inerente ao esporte – seja olímpico, paraolímpico, seja 
o futebol ou esporte amador – estava presente. Então, para nós, isso foi 
importante para que pudéssemos nos posicionar na sociedade brasileira.

Ampliação das parcerias. Como eu falei, em 2004, a parceria com a 
Caixa Econômica Federal, através das Loterias Caixa, era de 1 milhão 
de reais, mas, já no ano seguinte, aumentou para 3,4 milhões. No ano 1, 
que é o ano seguinte ao dos Jogos Paraolímpicos e o ano mais dif ícil, nós 
conseguimos, com esses recursos, implementar uma série de atividades 
em calendário nacional, que geraram novos atletas. 

O Daniel Dias, que conquistou nove medalhas em Pequim, não par-
ticipava das nossas competições na época de Atenas, por exemplo. Foi 
com esses recursos da Caixa Econômica que nós incrementamos o ca-
lendário nacional e o Daniel Dias começou a participar das provas de 
natação – e, já na edição seguinte das Paraolimpíadas, conquistou mui-
tas medalhas para o País.

O Pan e o Parapan-Americano foram importantes para nós, porque 
foi a primeira vez em que foram organizados em sequência, um em 
conexão com o outro, na mesma cidade-sede, com o mesmo comitê 
organizador e as mesmas instalações.
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Até Atenas, ninguém nunca tinha nos visto, mas lá puderam ver os 
nossos atletas e, no Rio de Janeiro, em 2007, puderam participar e inte-
ragir. O Parque Aquático Maria Lenk esteve lotado todos os dias, duran-
te as provas de natações. No futebol de 5 e no futebol de 7, nós tivemos 
que mandar as pessoas de volta – não para suas casas, mas, como o es-
tádio estava absolutamente lotado, tivemos que mandá-las verem outra 
prova, outra competição.

Então, acreditamos que, em 2007, o movimento paraolímpico alcan-
çou um novo nível de conhecimento, com a sociedade reconhecendo 
essas pessoas como atletas. Isso nos impôs dois desafios, um deles o 
crescimento da expectativa. Ou seja, todo mundo tinha expectativa de 
que o Brasil iria bem. O Brasil ficou em primeiro lugar no Parapan do 
Rio de Janeiro. 

Ninguém mais esperava que obtivéssemos outra colocação que não 
o primeiro lugar no Parapan, e a mesma coisa nas Paraolimpíadas. Vou 
mostrar um quadro de evolução que mostra que o Brasil paraolímpico é 
um Brasil que vence, é um Brasil que está entre os dez do mundo. 

Ninguém espera que o Brasil retroceda, e isso cria uma pressão mui-
to grande no Comitê Paralímpico Brasileiro, em termos de resultado. 
Mas, é uma pressão bastante positiva, que nos impulsiona para frente.

O outro desafio é o atendimento da demanda. As pessoas com defici-
ência estão saindo das suas casas e praticando esportes. Nem todos vão 
virar atletas paraolímpicos, assim como nem todos nós, quando pratica-
mos uma atividade f ísica, estamos nos preparando para as Olimpíadas. 
Eu, que jogo minha pelada de sábado aqui em Brasília, não estou me 
preparando para a Copa do Mundo nem para os Jogos Olímpicos, mas 
estou buscando a promoção de minha saúde, a integração, estar num 
ambiente positivo. Esses são valores em todas as manifestações espor-
tivas.

As pessoas com deficiência também têm esse direito e também estão 
saindo das suas casas, impulsionadas por Daniel Dias e Clodoaldo Silva. 

Nós precisamos criar uma nova geração de profissionais de educa-
ção f ísica preparados para receber essas pessoas. O que mais acontece é 
uma criança com deficiência ir ao colégio e, na aula de educação f ísica, 
ficar de lado, ser dispensada ou fazer um trabalho teórico – enquanto ela 
pode, sim, fazer atividade f ísica. 
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É preciso preparar a rede de educadores f ísicos para receber essa 
parcela da sociedade que, cada vez mais, quer fazer atividade f ísica.

Vamos em frente. Alguns números do crescimento do Brasil nos Jo-
gos Paraolímpicos. Em Atlanta, em 1996, nós ficamos em 37º lugar, com 
2 medalhas de ouro; em Pequim, nós ficamos no 9º lugar, com 16 meda-
lhas de ouro e 47 no total. Quer dizer, houve um crescimento bastante 
grande: 37º; 24º, 14º, 9º lugar. 

A curva de crescimento é, como falamos, muito radical, mas deve 
diminuir agora. Agora o Brasil, na sua frente, só tem as grandes potên-
cias. Estamos falando de Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Grã-
Bretanha, países que têm mais investimento e uma estrutura esportiva 
mais consolidada do que a brasileira. Temos alguns exemplos nesse qua-
dro: a Espanha, que em Barcelona atingiu o 5º lugar, é a colocação que 
nós temos como meta para os jogos Rio 2016, ainda com aquela geração 
de atletas que conseguiu em Atlanta, em 1996, em Sidney, manter o 5º 
lugar, ir para o 4, mas depois não parou mais de cair. Ou seja, o efeito dos 
jogos em casa não pode servir só para investirmos naquela geração de 
atletas; tem que ser para criarmos as estruturas esportivas necessárias 
para que possamos ter novas gerações de atletas.

A Espanha, 2 meses depois dos jogos de Pequim, estava aqui no 
Brasil, em Brasília, na sede do Comitê Pan-Americano Brasileiro, per-
guntando o que nós estávamos fazendo, por que a gente só crescia en-
quanto eles só caíam. Então, esse é o exemplo que a gente não quer para 
os jogos do Rio 2016. Queremos ter mais recursos agora, preparar essa 
geração de atletas e, para 2020/2024, ter criado as estruturas, o caminho 
de desenvolvimento desses atletas, para que possamos fazer novas e no-
vas gerações de atletas, mesmo não tendo os jogos no Rio, não tendo os 
jogos no Brasil.

Este é um quadro bastante importante: são 20 modalidades nos jo-
gos paraolímpicos. Em Sidney, estivemos com 63 atletas em nove mo-
dalidades e medalhamos em quatro. Já em Pequim, estivemos com 188 
atletas – quer dizer, três vezes mais; esses atletas se qualificam para os 
jogos, eles não recebem um convite, eles conquistam a vaga nos jogos –, 
em 17 modalidades e medalhamos em oito. O crescimento do esporte 
paraolímpico no Brasil não está restrito só a poucos e bons atletas, é 
um crescimento qualitativo mas também quantitativo e orgânico, quer 
dizer, nós crescemos e temos mais modalidades em bom nível de de-
senvolvimento. O Brasil hoje, nas 20 modalidades de verão do esporte 
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paraolímpico, tem calendário nacional, internacional, seleção brasileira, 
programas de fomento, desenvolvimento e estamos começando a im-
plementar uma modalidade de inverno agora. Obviamente que o plano 
é qualificar não para 2014, mas para 2018. Estamos começando o curling 
em cadeira de rodas, ainda de uma forma um pouco tímida, mas é uma 
nova modalidade que está sendo implementada. 

Estes são os países hoje que são emergentes no esporte paraolím-
pico no mundo: África do Sul, Brasil, Rússia e Ucrânia. A China não 
podemos chamar mais de emergente, ela já é uma realidade, é a maior 
potência esportiva hoje do mundo. O investimento é brutal. Para os se-
nhores terem uma idéia, a Ucrânia tinha o maior centro de treinamento 
específico paraolímpico do mundo. A China queria fazer o seu centro, 
foi à Ucrânia, apossou-se, digamos assim, do projeto e nos arredores de 
Pequim construiu um centro ainda melhor do que o ucraniano. Ele é 
específico paraolímpico, os atletas ficam internados lá por longos perío-
dos, há um investimento estatal bastante grande e não é por outra razão 
que a China é o 1º lugar e a Ucrânia é o 4º lugar nos Jogos Paraolímpicos, 
tendo uma curva de crescimento ainda maior do que a do Brasil.

Há uma comparação com os recursos financeiros. Estes são números 
do Comitê Paraolímpico Brasileiro e do Comitê Paraolímpico Canadense. 
No ciclo 2005/2008, ou seja, na preparação para Pequim, nós tivemos o 
mesmo valor, uma grande coincidência: 77 milhões de reais foram inves-
tidos no esporte paraolímpico no Brasil e no Canadá. O Canadá ficou em 
7º lugar, com três medalhas de ouro na nossa frente, e nós ficamos em 9º. 

Mas qual é a diferença desses recursos? Esses 77 milhões do Canadá, 
eles foram investidos só no altíssimo rendimento, só nas equipes parao-
límpicas que começaram maiores em 2005 e terminaram, em 2008, com 
aquela delegação que efetivamente foi aos jogos. Os nossos 77 milhões 
de reais são para a equipe brasileira que vai aos jogos, mas também para 
programas escolares, universitários, manutenção, custeio das nossas en-
tidades filiadas, pagar conta de luz de Confederação Paraolímpica. Todo 
o universo paraolímpico desse ciclo custou 77 milhões de reais, enquan-
to o Canadá se deu ao luxo de botar esses 77 milhões de reais só no topo 
da sua pirâmide. Isso é uma prova, uma amostra, uma evidência de que 
os recursos do esporte paraolímpico brasileiro são bem administrados. 
Nós conseguimos extrair o máximo dos recursos que a gente tem e que 
ainda são insuficientes.
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Em 2009 nós começamos com uma nova perspectiva, que era a pos-
sibilidade de poder ter os Jogos 2016 no Rio de Janeiro ou não. Ainda 
bem que no dia 02 de outubro daquele ano foi confirmada essa possibili-
dade. Nós vamos receber os jogos Rio 2016 e, imediatamente, a gente se 
adaptou a essa nova realidade dos jogos em casa.

Nós implementamos uma nova metodologia de trabalho: análise e 
planejamento de execução, ou seja, há uma padronização em todo o 
nosso planejamento, alguns indicadores de desempenho, a forma como 
a gente planeja as atividades a serem executadas em cada uma das mo-
dalidades, obedecendo a um planejamento de curto, médio e longo pra-
zo. É uma gestão bastante profissional que a gente faz. Colhemos alguns 
dados, fazemos algumas análises, estabelecemos as metas, criamos em 
cima dessas metas os programas que acreditamos necessários para atin-
gi-los e fazemos uma avaliação permanente dos resultados obtidos. O 
objetivo é, com a otimização dos investimentos, ou seja, com o pouco de 
dinheiro que a gente tem, conseguir o máximo de resultados.

Algumas ações de longo prazo de fomento e iniciação esportiva que 
nós temos implementado. Nós retomamos e revitalizamos a paraolim-
píada escolar, os jogos escolares em poucas modalidades. No ano passa-
do, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Defesa da Pessoa com 
Deficiência do Estado de São Paulo e com seu parceiro, no Município 
de São Paulo, e organizamos as paraolimpíadas escolares. Mais de 800 
crianças e jovens com deficiência de 22 Unidades da Federação, em dez 
modalidades esportivas, disputando, integrando-se com crianças com 
deficiência de outros Estados. Obviamente que esse evento tem o con-
dão de identificar novos talentos mas também de integrar essas crianças 
com deficiência na sociedade, mostrando que, em São Paulo, existem 
crianças com deficiência, no Rio Grande do Sul, no Paraná, assim como 
em Pernambuco, no Amapá. No Brasil inteiro há crianças com deficiên-
cia, e elas são mais um integrante da sociedade que também tem direito 
à atividade f ísica.

Para o projeto Clube Escolar Paraolímpico, através de um edital, o 
Comitê Paraolímpico selecionou este ano, por exemplo, 21 projetos de 
clube na categoria escolar para crianças com deficiência em idade escolar, 
os quais nós financiamos diretamente com a equipe que atende a essas 
crianças e com o material esportivo. Foram mais de 50 projetos que se 
candidataram. Nós selecionamos esses 20 e, com isso, conseguimos 
atender mais de 900 crianças em quase dez Estados da Federação. Muito 
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se diz que a Lei Agnelo Piva não atende à base, não chega à base. Mas, 
no nosso caso, no esporte paraolímpico, chega na base, porém sempre 
dizemos que é na base da base. Vai diretamente para o clube, mas para 
crianças e jovens com deficiência em projetos que tenham conexão com 
alguma instituição de ensino. Por isso configura-se como esporto escolar.

Competições internacionais de categoria de base. Há 2 anos fomos 
ao Parapan Juvenil. São jogos paraPan-Americanos dessa faixa etária. 
Nós ficamos em 1º lugar em Bogotá, com mais de 40 medalhas de ouro, 
à frente do 2º colocado que foi o México. Isso prova que nós temos um 
bom material humano para uma boa geração que temos chamado de 
Geração 2016.

Criamos um outro projeto, que é a Academia Paraolímpica Brasilei-
ra, que tem três pilares. Uma delas é a capacitação de recursos humanos, 
ou seja, de treinadores para todas as modalidades, de classificadores 
para todas as modalidades, de arbitragem para todas as modalidades, 
toda a infraestrutura de pessoal que é preciso para desenvolver o espor-
te paraolímpico.

Os cursos já estão em andamento, já temos novos cursos. Vamos 
iniciar este ano uma pós-graduação em treinamento esportivo parao-
límpico, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, com 
a UNICAMP, de Campinas, e com a UNIFESP, ou seja, uma pós-gra-
duação que já nasce forte com a chancela dessas três universidades e 
reconhecida pelo MEC.

Interlocução institucional com universidades e meio acadêmico. O 
nosso objetivo é fazer uma rede de atendimento ao esporte paraolím-
pico. Fazemos uma avaliação desses atletas, por exemplo, do judô na 
UNICAMP, do atletismo e da natação na UNIFESP, na Escola Paulista 
de Medicina. Há uma rede de universidades e de conhecimento acadê-
mico à disposição dos atletas paraolímpicos. Isso já está em andamento. 

Registro e produção científica. Nós não temos literatura específica 
paraolímpica no Brasil. Não se tem muitos livros publicados nessa área. 
Nós já temos uma parceria com uma editora. Agora, no início deste ano, 
ainda no primeiro semestre deste ano, nós estamos lançando a primeira 
publicação do esporte paraolímpico brasileiro.

Ações de médio e curto prazo e de autorrendimento. Assim que 
o Brasil ganhou o direito de realizar os Jogos 2016, nós fizemos um 
exercício de 4 meses com as nossas confederações, de dezembro de 2009 
a março de 2010, para criação de um planejamento estratégico dessas 
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modalidades até 2016: onde nós queremos chegar, como fazer para 
chegar lá e quanto custa para conseguirmos esses objetivos. Então, nós 
fizemos isso nas 20 modalidades paraolímpicas, consolidamos isso num 
planejamento por escrito e o entregamos ao Ministério dos Esportes. O 
Ministério dos Esportes sabe onde queremos chegar, quanto eles podem 
aportar de recursos, o que falta para a gente, qual o papel de cada um 
nesse desenvolvimento. Apesar de estar condensado num documento 
de cerca de 100 páginas, a memória de cálculo disso talvez não caiba 
em altura dentro desta sala. Foi um exercício bastante intenso das 
confederações. 

No alto rendimento, nós também ampliamos o nosso calendário. Te-
mos mais competições nacionais hoje, buscando descobrir os atletas que 
ainda não estão na Seleção Brasileira, não estão nos grandes centros. As 
seleções permanentes das modalidades para as quais o Comitê Paraolím-
pico é a Confederação Nacional foram aumentadas. Criamos níveis 1, 2, 3 
e jovens. Esse nível de jovens já convive em ambiente de Seleção Brasilei-
ra. É a geração de 2016, não é a geração que vai chegar a Londres. 

Fizemos um programa de intercâmbio com outros comitês parao-
límpicos nacionais, um deles o da Austrália. Em 1993, 7 anos antes dos 
Jogos Paraolímpicos de Sidney, eles estavam numa posição semelhante 
à nossa – oitavo lugar, nós ficamos em nono. Nós estamos aprendendo 
com eles como aproveitar o fato de competir em casa, o que eles fizeram, 
como eles se desenvolveram, qual é a vantagem de estar competindo, de 
ter as Paraolimpíadas no seu país. 

E um programa de transferência de conhecimento com a Ucrânia. Se 
a Espanha veio nos perguntar o que nós estamos fazendo para crescer, 
nós também fomos perguntar para a Ucrânia o que eles estão fazendo 
para crescer.

Recursos. Nós mudamos a nossa estratégia na busca por recursos. 
Nós não estamos mais buscando recursos para o Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, mas para as nossas confederações, para que elas desenvol-
vam as modalidades delas. Então, estamos buscando em nome delas. 
Concentramos todos os projetos de lei de incentivo das nossas con-
federações no Comitê Paraolímpico Brasileiro. Fazemos o projeto, pro-
movemos a tramitação dele no Ministério do Esporte e ajudamos na 
captação de recursos. 

Temos bons exemplos: ajudamos o basquete junto à ELEBROBRAS, 
ajudamos o judô junto à INFRAERO, o futebol de cegos junto à Caixa, 
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e também iniciamos o processo que chamamos de workshop de mobili-
zação de recursos. 

Seguindo aquela teoria de que você deve ensinar a pescar, e não dar 
o peixe, estamos capacitando os clubes, federações e confederações Pa-
raolímpicas brasileiros a apresentar um projeto, a fazer um plano de tra-
balho, a usar a Lei de Incentivo ao Esporte, a prestar contas de recursos, 
seja de patrocínio, seja de leis de incentivo, ou seja, a fazer com que eles 
mesmos possam conseguir seus recursos, e não esperar sempre que es-
ses recursos financeiros venham do Comitê Paraolímpico Brasileiro. Já 
temos alguns bons resultados, bons projetos apresentados por clubes 
que conseguem ter sustentabilidade, que conseguem se manter, se de-
senvolver e produzir atletas. 

Na questão da transparência, do diálogo e participação, pela primeira 
vez, nós temos os nossos orçamentos anuais aprovados com antecedên-
cia pelo nosso conselho e publicados no nosso site. Até por determina-
ção legal, todos os nossos gastos com a Lei Agnelo/Piva são publicados 
em tempo quase real no nosso site. Quem quiser ver onde investimos 
recursos pode acessar a nossa página.

Criamos um Conselho de Atletas. São sete atletas de todas as áreas 
de deficiência: homens, mulheres, de modalidades coletivas e individu-
ais, que são os representantes da voz coletiva dos atletas, ou seja, eles 
analisam e nos dão sugestões sobre nossas iniciativas, estão alinhados 
com o que os atletas pensam. É uma forma de testarmos uma série de 
iniciativas antes de lançá-las. 

Também há projetos pós-carreira dos atletas paraolímpicos. Nós te-
mos preocupação com o que vai acontecer com esses atletas quando eles 
pararem de competir. Então, temos duas iniciativas – uma é a parceira 
com a Adecco, uma multinacional da área de recursos humanos –, para 
que possamos, quando esses atletas se aposentarem, ajudá-los na transi-
ção da carreira, ou seja, a buscar um emprego, a se colocar no mercado 
de trabalho, contribuindo com a colocação de alguns desses atletas. 

E nos envolvemos também num projeto que se chama Aprendiz 
Paradesporto, um projeto piloto no Estado de São Paulo, que é uma fusão 
da Lei do Aprendiz com a Lei de Cotas. A Lei de Cotas ainda hoje no 
Brasil carece de eficácia, não está sendo aproveitada em sua plenitude. 
Com esse projeto, buscamos fazer com que pessoas com deficiência 
participem mais do esporte, mas também se capacitem e atuem no 
mercado de trabalho.
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Todos esses programas que eu rapidamente expliquei aqui se tocam, 
muitas vezes estão entrelaçados, e os efeitos que queremos produzir 
como meta técnica são: a manutenção do primeiro lugar nos Jogos Para-
pan-Americanos em Guadalajara, em novembro de 2011; o sétimo lugar 
nos Jogos Paraolímpicos de Londres 2012; a manutenção do primeiro 
lugar no Parapan-Americano de Toronto em 2015; e o quinto lugar nos 
Jogos Paraolímpicos no Rio de Janeiro, jogando em casa. São metas fac-
tíveis. Não é fácil, é uma meta. Não quer dizer que, se ficarmos em sexto 
ou sétimo lugar no Rio de Janeiro, será um desastre, mas estabelecemos 
essas metas até para que possamos implementar um planejamento e 
conseguir galgar mais posições na tabela de medalhas.

Além disso, existe outro legado que talvez seja até mais importante 
do que o número de medalhas. Estas fotos foram tiradas 3 dias depois 
do encerramento da Paraolimpíada de Inverno em Vancouver. Existe 
um esporte de inverno paraolímpico que é o hóquei no gelo, feito sobre 
uma espécie de trenó com uma grande lâmina em baixo. É um hóquei 
no gelo, mas sentado. Essas crianças canadenses, que não têm qualquer 
tipo de deficiência, assistiram às competições, gostaram, acharam a mo-
dalidade interessante, sentaram em seus skates, pegaram seus tacos de 
hóquei e foram jogar essa modalidade na rua. Fazendo isso, a pessoa faz 
o exercício de se colocar no lugar do outro, de entender as dificuldades 
que um atleta com deficiência tem para praticar um esporte. A pessoa 
passa a ter um entendimento melhor e admiração maior por esses atle-
tas com deficiência. Então, através do alto rendimento, conseguimos 
também esses efeitos sociais importantes. 

Esta é uma faixa etária que também queremos atingir no Rio de Ja-
neiro, em 2016. Queremos produzir uma nova geração de cidadãos bra-
sileiros que entendam que as pessoas com deficiência são mais um com-
ponente na sociedade brasileira, que têm suas diferenças, que devem ser 
respeitadas, mas que podem ser tão produtivas quanto qualquer pessoa 
que não tem deficiência, podem ser tão felizes quanto uma pessoa que 
não tem deficiência e que só têm algumas características especiais.

Temos vários desafios. Temos ainda uma base pequena de profissio-
nais, principalmente em algumas modalidades. Precisamos fazer uma 
mudança na nossa estrutura, que ainda hoje, na sua grande maioria, é de 
voluntários, para uma estrutura mais profissional. 

Há fragilidade das estruturas do sistema esportivo nacional. Nós não 
temos tão claramente hoje esse sistema esportivo em que uma criança 
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com deficiência inicia aquela modalidade de que ela mais gosta ou na qual 
tem interesse e sabe o caminho que tem que percorrer até o alto rendi-
mento, onde ela pode treinar, como fazer parte dos programas dos Gover-
nos Municipais, Estaduais e Federal. Ainda temos uma fragilidade nisso. 

Associação de pessoas com deficiência em vários clubes esportivos. 
Ainda hoje, a maioria dos nossos clubes paraolímpicos são associações 
de pessoas com deficiência, ou seja, associações dedicadas ao movimen-
to de luta das pessoas com deficiência, que têm um departamento de 
esportes na sua estrutura, não são entidades puramente esportivas.

Falta de instalações esportivas e equipamentos. Todo o mundo aqui 
sabe que o Brasil hoje não dispõe de nenhum centro de treinamento 
multidesportivo, seja ele olímpico ou paraolímpico, enquanto estamos 
competindo com grandes potências, conforme eu mencionei, como a 
Ucrânia e a China, que têm centros de treinamento paraolímpico exclu-
sivos. O México tem um centro de treinamento paraolímpico exclusivo, 
e no Brasil isso ainda não é realidade. 

Falta de participação dos Estados e Municípios. Temos poucas ini-
ciativas municipais ou estaduais em relação ao esporte paraolímpico. 
Existem algumas que são muito exitosas, com muito resultado, mas ain-
da são poucas no Brasil.

Falta de investimento privado. Citei alguns parceiros nossos: INFRA-
ERO, Caixa, ELETROBRAS. São empresas estatais; falta ainda a inicia-
tiva privada entender que o esporte paraolímpico é um eficiente meca-
nismo para se comunicar com o público consumidor. É uma das poucas 
manifestações em que o Brasil é vencedor, em que se alia superação com 
alto rendimento e em que se tem um forte componente social. Ou seja, 
é uma das melhores formas de se comunicar com uma base de clientes. 

Além disso, só no Brasil são 25 milhões as pessoas com algum tipo de 
deficiência. Se considerarmos que todo o mundo tem um pai, uma mãe, 
um irmão, um vizinho ou um familiar, pelo menos um terço da nossa 
população está tocando diretamente nessa questão. Quer dizer, do pon-
to de vista mercadológico, seria uma iniciativa interessante. 

Desenvolvimento de tecnologia nacional de equipamentos. Não 
temos hoje próteses e cadeiras de rodas nas diversas modalidades feitas 
com qualidade e preços acessíveis para massificar essas modalidades 
no nosso País. No atletismo paraolímpico brasileiro hoje, nós somos 
os terceiros no mundo, mesmo sem contar com grandes atletas nas 
provas de pista que utilizam cadeiras de rodas. Por quê? Porque nós não 
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temos a quantidade, o preço acessível e a qualidade para massificar e da 
quantidade extrair a qualidade.

Quanto à iniciação desportiva das pessoas com deficiência na escola, 
como acabei dizendo um tempo atrás, existe uma geração de professo-
res de educação f ísica que não está preparada para receber crianças com 
deficiência na escola. Isso faz com que as habilidades motoras básicas 
não sejam aprendidas ainda na infância ou ainda no início da adolescên-
cia. Então, muitas vezes, os atletas paraolímpicos são pessoas com defi-
ciência que começaram a praticar esporte já numa idade mais madura, 
ou seja, já no final da sua adolescência. Portanto, temos menos tempo 
para desenvolver esses atletas em comparação com crianças que não 
têm deficiência e que já com 3, 4, 5 anos, estão fazendo alguma modali-
dade esportiva ou fazendo alguma atividade f ísica na sua escola.

Queria agradecer muito a atenção dos senhores. O Comitê Paraolím-
pico Brasileiro está à disposição de todos para conversar, apresentar um 
pouco mais os nossos programas, levar mais o esporte paraolímpico, o 
conhecimento do CPB, para todos os Estados e Municípios.

Estes são os nossos contatos, o nosso site e o nosso e-mail. Estamos 
também em todas as mídias sociais. Hoje, não se sobrevive se não estiver 
no Facebook, Orkut, Twitter. Estamos no Flickr, nesta semana entramos 
no Flickr. Então, estamos em todas essas mídias sociais. Obviamente, 
nosso objetivo com isso é chegar às gerações mais novas, para criar um 
entendimento melhor sobre o esporte paraolímpico.

Sr. Presidente, espero não ter passado dos meus 20 minutos, mas gos-
taria de agradecer este espaço e de dizer que estou à disposição de todos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Agradeço ao 

Sr. Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, 
a participação.

Quero registrar aqui a presença dos Deputados que chegaram. Eu 
pediria ao sistema de som que desligasse o microfone sem fio, por gen-
tileza. Quero agradecer a presença do Deputado Afonso Hamm, do 
Deputado Fábio Souto, também aqui conosco, do Deputado André Fi-
gueiredo e do Deputado Danrlei de Deus. Os demais Deputados eu já 
nomeei em ocasião anterior.

Vamos agora à nossa lista de oradores.
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Quero apenas comunicar ao Plenário que o Andrew esteve conosco, 
na Presidência da Comissão, apresentando esta exposição, e eu achei 
que seria interessante ele apresentá-la para o Plenário da Comissão, para 
mostrar os resultados já obtidos, as metas a serem alcançadas.

Orgulha-nos ver que o esporte paraolímpico brasileiro está trilhando 
um caminho de sucesso, e o sucesso não é quantificado, como disse o 
Andrew, apenas pela quantidade de medalhas. Se pudermos fazer com 
que as pessoas com deficiência pratiquem mais esportes, esse é o gran-
de motivo. Esperamos que, inspirados em possíveis ídolos, como nós 
já temos alguns, e outros que virão, essas pessoas com deficiência se 
mirem nesses exemplos, para desenvolver uma aptidão, para criar... Nós 
sabemos que a pessoa com deficiência tem maior necessidade de ser 
integrada, de ter convivência, de participar, e o esporte é um elemento 
fundamental para essa integração.

Na lista de oradores inscritos, o primeiro orador é o Deputado Ota-
vio Leite e, depois, a Deputada Luci Choinacki. Nós temos 6 inscritos, 
que vão falar de dois em dois. Se houver alguma pergunta, o Andrew 
dará a resposta depois da intervenção dos dois Deputados.

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, Deputado Jo-
nas Donizette, Presidente Andrew, em primeiro lugar, quero sugerir à 
direção da Comissão que faça chegar ao Sr. Andrew alguns exemplares 
desse documento que nós imprimimos na Casa referente a um semi-
nário organizado por esta Comissão acerca da educação f ísica escolar 
especial e, inclusive, das Paraolimpíadas, que tem uma passagem com a 
sua participação.

Quero lembrar também que, como consequência do esforço cole-
tivo desta Casa, nós conseguimos aprovar uma dotação a mais para os 
clubes – a mais não, uma dotação fixa para os clubes formadores de 
atletas olímpicos, que será da ordem de mais 0,5% desse bolo da loteria 
esportiva. Como sabemos, esse 0,5% vai para o Ministério o Esporte, 
só que dessa vez vai carimbado para os clubes formadores de atletas, 
com a incumbência de trabalharem também com a formação de atletas 
paraolímpicos.

É importante o Comitê acompanhar essa ação. Quero registrar isso, 
porque penso que o Presidente do Comitê Paraolímpico tem que estar 
sempre informado, sabedor das reuniões dos clubes, e, quando não estiver 
presente, mandar representantes. E, se alguma coisa estiver diferente, 
peço que nos informe, porque é indispensável que isso também aconteça.
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Falou-se aqui rapidamente – ou melhor, falou-se com substância – 
sobre formação etc., e achei muito precisa a fala do Presidente Donizet-
te.. O que interessa mais do que tudo é massificar, gerar oportunidades 
as mais diversas a tantos quantos forem os deficientes que possam pra-
ticar esportes.

Então, quais são as modalidades em que podemos investir mais 
porque são mais baratas e mais atrativas? Essa é uma pergunta dif ícil 
de responder, mas, na minha intuitiva percepção, eu diria que há duas 
modalidades que poderiam avançar bastante no Brasil. Uma é a bocha, 
que é um cercado, um espaço, e poderia ser até um fator de resgate de 
tradição no Rio de Janeiro, onde já foi praticada. A bocha é espetacular 
como modalidade de jogo coletivo. Outra, que eu não soube bem definir 
o que é, é uma espécie de disco ao chão, e os jogadores têm que chegar 
um perto do outro, se baterem perdem ponto, enfim, está naquele vídeo 
inicial. Não sei se é uma modalidade do Canadá, se é no gelo...

O SR. ANDREW PARSONS – É o curling em cadeira de rodas, que 
estamos implementando. É uma modalidade de inverno.

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – O disco corre no gelo?
O SR. ANDREW PARSONS – Sobre uma pista de gelo.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Bem, fico com a bocha. Há 

muitas outras questões que podem ser ampliadas, mas eu queria saber 
se há alguma questão específica no programa sobre bocha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
Deputado Otavio Leite. 

Com a palavra a Deputada Luci Choinacki.
A SRA. DEPUTADA LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, quero, 

primeiro, dar parabéns a V.Exa. pela iniciativa de trazer este debate e o 
Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro para apresentar o resul-
tado de seu trabalho.

Eu gostaria que nós pudéssemos ficar com a apresentação, porque é 
muito importante o que já está sendo feito. Por muito tempo os espor-
tes paraolímpicos não receberam crédito e investimentos, mas é muito 
importante a participação dos atletas e é muito importante que mais 
atletas cheguem até lá; é uma questão de saúde pública.

Então, deixo meus parabéns e também uma pergunta sobre a for-
mação de técnicos e profissionais para acompanharem, que a meu ver 
é uma coisa importante, porque não faz tantos anos que se começou a 
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investir nela. Onde e como é feita essa formação? Por meio das associa-
ções, nas escolas, nas federações? Como se faz a escolha para haver mais 
gente nessa área, já que temos 25 milhões de brasileiros e brasileiras 
nessa situação – e, como sempre digo, nunca se sabe o dia de amanhã de 
ninguém? Isso é muito importante

Outra pergunta é se não é necessário começarmos a usar o centro 
de preparação permanente para termos uma formação continuada, já 
que outros países estão investindo, e o Brasil já é a décima economia 
do mundo e continua crescendo? Já há uma proposta de investimento? 
Como isso está sendo pensado? O que esta Comissão pode fazer?

Quero dizer que fiquei muito contente com a apresentação, porque 
nos dá uma ideia melhor do que está acontecendo, e assim podemos 
acompanhar e contribuir com essa questão extraordinária.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

Deputada Luci Choinacki.
Registro a presença dos Deputados Rubens Bueno e Benjamin Maranhão.
Com a palavra o Sr. Andrew Parsons, para responder ao Deputado 

Otavio Leite e à Deputada Luci Choinacki.
O SR. ANDREW PARSONS – Respondendo ao Deputado Otavio 

Leite, quero dizer que estamos atentos à questão dos clubes e bastante 
integrados com a Confederação Brasileira de Clubes. Nosso contato com 
o Presidente Arialdo é constante, obviamente cada um defendendo seu 
segmento na questão da modificação da Lei Pelé. Estamos juntos com os 
clubes e com alguns outros integrantes do sistema esportivo brasileiro 
numa comissão que o Ministério do Esporte está implementando por 
portaria para que possamos apresentar uma proposta de regulamenta-
ção da nova Lei Pelé. Já houve uma primeira reunião na semana passada, 
e a segunda reunião será agora dia 19, quinta-feira.

Então nós estamos bastante atentos e bastante próximos da Con-
federação Brasileira de Clubes, porque realmente foi uma conquista 
muita grande para os clubes esportivos sociais, para os grandes clubes 
que investem no esporte olímpico e que agora, com esses recursos, vão 
investir também no esporte paraolímpico.

A bocha é tratada com muito carinho pelo Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, porque é uma modalidade para atletas com deficiência mais 
severa e é muito tradicional no esporte paraolímpico. O Brasil ficou fora 
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do programa por muito anos, mas, em Pequim, voltamos e com muito 
sucesso, conquistando duas medalhas de ouro e uma de bronze com os 
atletas Eliseu e Dirceu, um de São Paulo e outro do Paraná – ganharam 
medalhas individuais e em dupla.

E nós continuamos mantendo os investimentos, tanto que um desses 
atletas, o Dirceu, faz parte de nosso Programa Ouro, por meio do qual 
investimos diretamente nos atletas com mais potencial, custeando des-
de a equipe interdisciplinar até o retorno do atleta, no caso de ele pre-
cisar fazer mais competições de intercâmbio no exterior – mesmo que 
a seleção brasileira não vá, se ele puder ir individualmente – ou fazer 
temporadas de treinamento em centros internacionais, como alguns de 
nossos atletas que foram para centros de treinamento em altitude, os da 
natação na Espanha e os do atletismo na Colômbia. A bocha faz parte 
desse Programa Outro por meio do Dirceu.

Além disso, investimos, em conjunto com a ANDE, a Confederação 
responsável pela modalidade, no desenvolvimento da bocha. Eles fize-
ram o planejamento estratégico, e nós vimos, em conjunto com eles, 
atendendo e buscando mais recursos junto ao Ministério do Esporte, 
por exemplo, para desenvolver a modalidade.

A dificuldade é o equipamento, as bochas. Já existem similares na-
cionais de boa qualidade, mas o objetivo é que possamos tornar ainda 
mais acessível o kit de bolas, que tem uma pesagem especial e não é tão 
simples assim. Estamos tornando-o mais acessível a um maior número 
de atletas. Mas é bem lembrado, porque é uma modalidade para atender 
aos atletas que não poderiam praticar nenhuma outra modalidade, tal 
seu grau de deficiência.

O Deputado Otavio Leite é um conhecedor profundo da causa e fala 
com bastante propriedade.

Deputada Luci Choinacki, quanto às questões de formação, o progra-
ma da Academia Paraolímpica Brasileira é feito em parceria com nossas 
confederações, e a melhor forma de acompanhar todas as iniciativas e os 
cursos é por meio do site do Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Os cursos são oferecidos em parceria com grandes universidades do 
País, que são as responsáveis pela entrega final dos cursos, ou seja, fisi-
camente, as pessoas não se dirigem ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, 
porque os cursos são ministrados nas universidades, em parceria conos-
co, e sob demanda das confederações. Nós elencamos, junto com elas, 
três eixos principais: capacitar treinadores, árbitros e classificadores – a 



 34 O Esporte em Foco III

classificação é um aspecto exclusivo do esporte paraolímpico e seus pro-
fissionais que definem em que categoria cada atleta vai participar.

É dessa forma que vimos atuando. O caminho principal, portanto, é 
buscar o site do Comitê Paraolímpico Brasileiro para saber da progra-
mação dos cursos.

Sobre a educação f ísica no País, nós tivemos alguns anos atrás uma 
iniciativa chamada Paraolímpicos do Futuro, pela qual buscávamos levar 
nossos profissionais para capacitar os professores de Educação Física do 
ensino tanto particular quanto público. Levávamos nossos profissionais às 
cidades que são polo de influência para capacitar os professores da região.

Contudo, essa era uma tarefa muito grande para o Comitê Paraolím-
pico Brasileiro. Capacitar todos os professores de Educação Física do 
Brasil é uma tarefa de Estado e não do Comitê Paraolímpico Brasileiro. 
Mas nós já começamos entendimentos com os Ministérios da Educação 
e do Esporte para disponibilizar o conhecimento que existe no espor-
te paraolímpico no Brasil. Nós temos grandes profissionais, nós temos 
pesquisadores, nós temos gente que publica artigos em revistas científi-
cas internacionais, enfim, nós temos ótimas cabeças para criar multipli-
cadores desse conhecimento e, aí, sim, atingir todos os profissionais de 
Educação Física do País.

Mas, para o tamanho do Comitê Paraolímpico Brasileiro, essa tarefa 
seria muito grande. Nós tivemos a iniciativa de tentar, alguns anos atrás. 
Depois de 2 anos, desistimos, dada a quantidade de recursos que tínha-
mos que investir nisso – o Brasil é muito grande. Para V.Exa. ter ideia, 
nós fomos a Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, a Taguatinga, 
aqui no Distrito Federal, a Soure, na Ilha de Marajó. Nós realmente cor-
remos o Brasil, mas nosso tamanho é pequeno diante dessa tarefa tão 
grande. Espero ter respondido. 

Centro de treinamento: existe uma iniciativa, hoje. De novo, o Comi-
tê Paraolímpico Brasileiro não tem tamanho nem capacidade financeira 
para construir um centro de treinamento desse porte, mas existem duas 
iniciativas: uma dentro do próprio programa dos Jogos Rio 2016, em que 
o Autódromo do Rio de Janeiro, no seu modelo pós-jogos, no seu mode-
lo de legado, vai ser um centro de treinamento olímpico e paraolímpico 
– mas só depois de 2016, depois dos jogos, há previsão de que se tor-
ne um centro de treinamento olímpico e paraolímpico; e a iniciativa do 
Governo do Estado do Paraná, de criação de um centro de treinamento 
paraolímpico na cidade de São José dos Pinhais, onde fica o aeroporto, 
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na Grande Curitiba. O terreno, que era municipal, já foi doado para o 
Estado. Nós estamos participando ativamente: há uma comissão local 
no Paraná, nomeada pelo Governo do Estado, muito atuante e que está 
em contato permanente com o Comitê Paraolímpico. 

Então, há uma triangulação entre esta Comissão, o Comitê Paraolím-
pico Brasileiro e o Ministério do Esporte, para que haja uma coordena-
ção, para que não criemos um elefante branco que lá na frente ninguém 
consiga administrar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette ) – Obrigado, Andrew.
Pela lista de oradores, concedo a palavra agora ao Deputado Afonso 

Hamm. Em seguida, à Deputada Jô Moraes, ao Deputado André Figuei-
redo e ao Deputado Romário Faria.

O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Sr. Presidente, primeira-
mente – e já encaminhando ao nosso Presidente do Comitê, Andrew –, 
eu queria informar que conversei com o Deputado Danrlei e que nós do 
Rio Grande do Sul ficamos lisonjeados com o Campeonato Gaúcho, que 
se encerrou. Independentemente do resultado, queríamos fazer uma 
moção de reconhecimento à Federação Gaúcha de Futebol, ao Presiden-
te Francisco Novelletto, extensiva aos Clubes Internacional, Grêmio e os 
clubes do interior.

O Campeonato Gaúcho teve absoluto êxito no que diz respeito à pre-
sença de público, ao desempenho dos atletas, ao alto grau da competição 
e inclusive ao interesse, até os jogos finais, com a decisão em pênaltis, 
na qual se tornou Campeão Gaúcho o Internacional e, Vice-Campeão, 
o Grêmio.

Então, queria fazer essa solicitação, com o apoio dos demais colegas, 
porque a grandeza do futebol brasileiro decorre também da força dos 
nossos campeonatos regionais. 

E porque o Brasil está disputando a Copa Libertadores da América – 
até este momento houve a exclusão de alguns clubes, seguindo apenas o 
Santos –, queríamos também fazer menção da importância e da quali-
dade da disputa, da excelência desse campeonato.

Depois, nós podemos detalhar mais essa correspondência. Gostaria de 
obter a aprovação, se possível, dos colegas. Assino, como Deputado, e o 
Deputado Danrlei também, os dois Deputados gaúchos desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Faremos essa 
moção de aplauso e louvor ao Campeonato Gaúcho, o Gauchão. 
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O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Exatamente. Sem entrar em 
detalhes, se não o Deputado Danrlei não vai assinar esse documento. 
(Risos.)

Gostaria de cumprimentar o Presidente do nosso Comitê Paraolím-
pico, Dr. Andrew. Já foram feitos alguns comentários, fundamentalmen-
te sobre o conteúdo de trabalho, sobre a agenda e os propósitos. E, mais 
do que isso, sobre os resultados que também estão sendo obtidos, mes-
mo com a escassez de recursos. 

Como bem falou aqui o Deputado Otavio Leite, há muitos esforços 
no sentido de fazer chegar mais recursos e complementar as ativida-
des do Comitê Paraolímpico, com recursos e também junto aos clu-
bes. Porque seria fundamental que, dos recursos que chegassem aos 
clubes, um percentual fosse repassado, para estimular as atividades 
olímpicas e paraolímpicas. 

E agora que vem a regulamentação. Nós vamos trabalhar no acom-
panhamento. O nosso Presidente Jonas Donizette liderará, com certeza, 
junto conosco, o conjunto dos Parlamentares que atuam aqui. Eu tenho 
certeza de que o Brasil, pela referência de recursos investidos e pela vi-
são recente da condição dos atletas paraolímpicos, pode se situar tran-
quilamente no patamar de primeiro do mundo. 

Eu queria também, até por designação do Presidente, fazer uma 
pergunta. Estou finalizando o relatório sobre um projeto que vem do 
Senado e que reconhece o direito à Bolsa Atleta dos guias de para-atle-
tas, aqueles atletas que dão apoio a um atleta com deficiência, quando 
é necessário. Esclareço para as pessoas que estão nos acompanhando 
pela Internet que há necessidade de auxílio, de treinamento e na pró-
pria competição por esse atleta de apoio ao atleta com deficiência – por 
exemplo: com deficiência visual, numa corrida –, dependendo logica-
mente da competição.

Esse projeto está conosco já há alguns dias. Nós nos deparamos com 
ele e entendemos que é importante. Eu gostaria de ouvir depois a sua 
fala sobre o quanto isso é importante, até para darmos encaminhamento 
ao nosso parecer. 

E também queria registrar que no domingo inauguramos no Municí-
pio de Bagé, no meu Município de origem, no Rio Grande do Sul, o pri-
meiro Centro de Treinamento, em parceria com a Prefeitura Municipal 
e o Guarany Futebol Clube, que já foi campeão gaúcho e tem 104 anos de 
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existência. Com a entrega desse Centro de Treinamento, efetivamente, 
agora deverá ser feita a gestão e a formação dos atletas. 

E, ao chegar lá, eu fui abordado e cumprimentado por muitas pesso-
as. É um projeto que nós temos para quatro clubes. E não existe uma for-
ma de os recursos chegarem diretamente ao clube. Mas com esse pro-
jeto de inclusão social e visão de suportes nós estamos trabalhando. Eu 
falei isso porque, ao chegar, um atleta que é medalhista me pediu apoio 
para chegar ao Comitê Paraolímpico. Se isso ocorreu comigo, que sou 
Parlamentar, lá no interior do interior... O atleta me mostrou a sua me-
dalha e disse que ganhou competições no Estado. E ele quer se inserir.

E aí vêm as perguntas: como funciona a capilaridade do nosso Co-
mitê Paraolímpico? Como é a sua atual funcionalidade? Como podemos 
fazer o encaminhamento prático, efetivo, para aproveitar esses talentos, 
alguns já desenvolvidos, alguns com mais idade? Quanto aos jovens, eu 
imagino que o caminho sejam as atividades escolares. 

Infelizmente, é uma desinformação minha. Portanto, aproveito a 
oportunidade de contar com a presença do Presidente do Comitê para 
perguntar como podemos fazer um encaminhamento dessa natureza. E 
eu tenho certeza de que esse exemplo deve ocorrer no dia a dia dos Par-
lamentares e daqueles que procuram um espaço e que têm potencial. E 
nós precisamos inseri-los efetivamente, dar-lhes oportunidade. Por isso 
a pergunta, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
Deputado Afonso Hamm.

A Deputada Jô Moraes tem a palavra.
A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Bem, Presidente Jonas, eu acho 

que V.Exa. teve grande sensibilidade e percepção da importância de tra-
zer este debate para o plenário.

Sr. Andrew, eu fui muito impactada por duas questões fundamentais. 
O senhor disse que já havia a participação, a presença do Brasil nos Jo-
gos Paraolímpicos, mas que a sociedade não tinha conhecimento disso. 
E a sociedade ter conhecimento, registrar, ter visibilidade é uma forma 
de superação, de interação desses atletas, que têm que mostrar a todos 
que são capazes. Não adianta ser capaz entre quatro paredes. Por isso, 
essa sua sensibilidade, essa sua percepção da importância de investir 
muito na divulgação é parte da construção dessa experiência.
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A minha preocupação – e todos nós temos vontade de saber – é sobre 
como criar, sobre como sermos repassadores dos instrumentos, dos espa-
ços que existem. Eu queria obter informação, Presidente Andrew, sobre 
se existe em alguns dos Estados uma espécie de rede, da iniciação até os 
espaços de alto rendimento; se há algum tipo de experiência particular em 
alguns dos Estados; e onde, nesses espaços públicos, concentram-se os 
investimentos públicos, sobretudo na atividade de alto rendimento.

Sem dúvida alguma, o processo de iniciação teria que ser muito parti-
lhado com todos, muito democratizado e universalizado. E as experiên-
cias que nós encontramos nas escolas, sobretudo nas escolas que aceitam 
alunos com deficiência, podem abrir as portas para essa continuidade.

Fiquei muito impressionada, Presidente Jonas Donizette, com a 
precisão da análise, da visão, dos investimentos, das metas, sem gran-
diloquência, sem querer fazer coisas que não são viáveis, mas plena-
mente possíveis.

Eu acho que nós deveríamos dar todo o apoio às realizações do Co-
mitê Paraolímpico Brasileiro e, sem dúvida nenhuma, sermos parceiros 
no repasse dos instrumentos que já existem.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

Deputada Jô Moraes.
Pois não, Deputado Rubens Bueno.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO – Sr. Presidente, tenho de ir 

agora a uma reunião na Presidência da Casa, para tratar da pauta da 
semana, e gostaria de falar sobre o Centro de Treinamento de São José 
dos Pinhais.

É um grupo muito interessante, como disse o Presidente. Mauro e a 
equipe estiveram conosco, apresentaram o projeto, com começo, meio 
e fim – alguns setores da gestão do País apresentam projetos sem meio 
e sem fim, apenas em busca de verba pública. Não é o caso do Centro de 
Treinamento: eles já têm o terreno, eles já têm o projeto pronto. E há um 
interesse muito grande da Prefeitura de São José dos Pinhais e do Governo 
do Estado em abrigar lá um grande centro. Até pediram que eu viesse aqui 
parabenizar o trabalho que está sendo feito pela Presidência nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Aproveito a 

presença do Deputado Rubens Bueno para agradecer-lhe pela coorde-
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nação dos trabalhos na cidade de Curitiba. Lá estivemos ontem, nós 
Deputados membros da Comissão – este Presidente, o Deputado Ro-
mário, o Deputado Renan Filho, o Deputado Rubens Bueno, o Deputado 
Danrlei de Deus Hinterholz –, o Senador Blairo Maggi e a Senadora 
Gleisi Hoffmann, assim como Deputados do Estado.

Pela manhã, fizemos um debate na Assembleia Legislativa; na hora 
do almoço, fomos recebidos pelo Governador do Paraná e pelo Prefeito 
de Curitiba; depois nos dirigimos ao estádio do Atlético e, por último, 
ao aeroporto.

Na visão deste Presidente, foi uma visita muito proveitosa. Quero 
agradecer ao Deputado Rubens Bueno o apoio que deu à Comissão.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO – Aliás, a visita nos causou 
uma impressão mais positiva do que tínhamos imaginado até então. O 
Deputado Romário fez algumas ponderações muito firmes e absoluta-
mente pontuais a respeito da relação do Atlético e das exigências da FIFA. 

Foi de fato uma experiência muito positiva, uma agradável surpresa 
para mim, sobretudo uma felicidade receber os Deputados Danrlei de 
Deus Hinterholz e Renan Filho e V.Exa., Presidente. A nossa felicidade 
por recebê-los lá ontem não vai se esgotar tão fácil nem tão cedo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

Deputado Rubens Bueno.
Quero apenas ressaltar que o Sr. Andrew, como Presidente do Comitê 

Paraolímpico Brasileiro, deu-me a informação de que só há possibilidade 
de uma reeleição para a Presidência do Comitê, prevista em Regimento.

Com a palavra o Sr. Andrew.
O SR. ANDREW PARSONS – Exatamente. O Presidente do Comi-

tê Paraolímpico Brasileiro tem direito a uma reeleição apenas. Depois 
abrimos espaço para novos dirigentes.

Deputado Afonso Hamm, a questão do atleta-guia é de fundamental 
importância. Se o atleta-guia não tiver tempo e disponibilidade para se 
dedicar ao treinamento junto com o atleta paraolímpico, este atleta não 
terá possibilidade de competir no alto rendimento. É preciso lembrar 
que também o atleta-guia é um atleta.

Por exemplo: o atleta Lucas Prado, que é cego total, é o atual cam-
peão mundial dos 100 metros, dos 200 metros e dos 400 metros. Ele faz 
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100 metros em 11,03 segundos. Ou seja, o guia dele precisa fazer 100 
metros em 11,03 segundos.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. ANDREW PARSONS – A meta do Lucas é a de ser o primeiro 

cego do mundo a correr na casa dos 10 segundos.
Então, o atleta precisa treinar como atleta e também treinar como 

atleta-guia. Ou seja, ele precisa treinar para estar em condições e tam-
bém para estar junto com o atleta. Portanto, é justo reconhecê-lo.

No nosso programa de patrocínio do atletismo com as Loterias Cai-
xa, por exemplo, os atletas-guia de todos os atletas que estão no progra-
ma de patrocínio também são patrocinados. É um reconhecimento à 
importância desses atletas-guia no resultado do atleta.

E mais: o Brasil tem os melhores atletas-guia do mundo, reconheci-
damente. Nós temos os melhores velocistas cegos do mundo e não por 
acaso os melhores atletas-guia do mundo.

Então, é um pedido que eu lhe faço: que no relatório destaque a im-
portância dos atletas-guia, mas não só os do atletismo, dos quais sempre 
lembramos de forma mais destacada, como também os do ciclismo de 
cegos. Por exemplo: o piloto é aquele atleta que vai à frente do ciclista 
cego na bicicleta dupla chamada Tandem. Eles pedalam em sincronia. 
Muitas pessoas dizem o seguinte: “Coloquem o campeão brasileiro de 
ciclismo na frente, e ele vai puxar o atleta cego”. Não é assim. Há uma 
sincronia, há uma divisão de esforços. Essas pessoas também dedicam o 
seu treinamento a desenvolver os atletas paraolímpicos.

Na competição de bocha, citada pelo Deputado Otavio Leite, existe o 
diretor de bocha. Muitas vezes, o atleta tem uma deficiência tão severa 
que não consegue arremessar a bocha. Ele vai sinalizando com a cabeça, 
e uma pessoa fica de costas para o alvo dele, direcionando a calha – ha-
via uma imagem disso no vídeo que exibimos. É o chamado diretor de 
bocha ou, popularmente, calheiro. Essas pessoas merecem ser reconhe-
cidas tanto quanto os atletas-guia para obterem a Bolsa Atleta, porque 
são de fundamental importância e têm de se dedicar duplamente, fazen-
do seu próprio treinamento e o do atleta.

Relativamente ao clube que o senhor citou, o de Bagé, é elegível para 
participar do nosso Projeto Clube Escolar Paraolímpico. Ele pode estar 
atento ao nosso site – o edital sai normalmente nos últimos 3 meses 
do ano, para o ano seguinte – e poderá receber recursos diretamente 
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do Comitê Paraolímpico Brasileiro para criar um núcleo de esporte pa-
raolímpico, sempre na categoria escolar – portanto, deve ter interação 
com alguma instituição de ensino –, e começar a fazer parte do esporte 
paraolímpico. Como bem disse o senhor, os projetos de escolas são mais 
acessíveis pela Secretaria de Educação de cada Estado.

Mas o fundamental é que o atleta com deficiência que tenha vontade 
de ser um atleta paraolímpico procure os clubes de sua região. No Rio 
Grande do Sul existem muitos clubes, não só na Capital, mas também 
no interior. Ano passado estive no Encontro Paraolímpico do Rio Gran-
de do Sul, um grande evento realizado em Porto Alegre que reuniu gente 
de todo o Estado.

Nesses clubes, o atleta pode participar das competições. Nós temos 
competições nacionais e regionais. Por exemplo: de atletismo, natação 
e alterofilismo temos o Circuito Loterias Caixa, com etapas em todas 
as regiões do Brasil, que qualifica para as competições nacionais. Ou 
seja, há um caminho a ser seguido. Normalmente, o atleta tem de buscar 
alguma associação voltada para as pessoas com deficiência em sua ci-
dade, porque certamente terá informações sobre como se inscrever nas 
competições do Comitê Paraolímpico Brasileiro. E as inscrições para to-
das as nossas competições são feitas on-line, pelo site do Comitê. Com 
acesso à Internet, de qualquer local do País ou do mundo, pode ser feita 
a inscrição para uma competição do Comitê Paraolímpico Brasileiro – 
desde que o candidato tenha filiação a algum clube paraolímpico. É des-
sa forma a nossa capilaridade. Temos atletas em todo o País.

Deputada, sobre a questão da visibilidade, não fui eu que comecei, 
mas os meus antecessores no cargo: Vital Severino Neto e João Batista 
Carvalho e Silva. Eles começaram a busca pela visibilidade para o 
esporte paraolímpico. Até por causa da minha área de formação, a 
Comunicação Social, eu obviamente entendo a importância disso e 
tenho dado continuidade, aprimorando o que já foi feito no passado.

Mas isto é fundamental: não basta conquistar medalhas; é preciso que 
o Brasil saiba do esporte paraolímpico, até para que possamos causar o 
efeito social. O esporte paraolímpico não é um fim em si mesmo. E não 
são só as medalhas que contam. Competir e ganhar medalhas não basta. 
É preciso que as pessoas saibam disso.

Modelos estaduais. Vou dar um exemplo: não só Daniel Dias, mas 
também André Brasil. Ele tem uma deficiência leve e disputava com-
petições de natação pelo Botafogo, do Rio de Janeiro. Ele não conhecia 



 42 O Esporte em Foco III

o esporte paraolímpico até ver os Jogos de Atenas, pela televisão. Ele 
então percebeu que poderia ser um atleta paraolímpico e, já em 2005, 
começou a participar das nossas competições. O resultado foram quatro 
medalhas de ouro em Pequim. Quer dizer, ele era um atleta mediano, 
digamos assim, no esporte convencional, até porque tinha uma defici-
ência, não disputava em condições de igualdade, mas era um fenômeno 
e ainda é um fenômeno paraolímpico.

Estamos dando exemplos de grandes atletas, mas é fundamental que 
os jovens com deficiência comecem a fazer as atividades esportivas.

Existe um modelo estadual – e a senhora perguntou sobre isso – mui-
to interessante, que é o de Santa Catarina: são os Jogos Abertos de Santa 
Catarina – JASC. E há também o PARAJASC. Nessa competição, que 
não é feita paralelamente, nem na mesma cidade – é feita em outra cida-
de, numa outra época –, há uma clara definição dos papéis do Governo 
do Estado, de cada um dos Municípios que participam da competição. 
Eu estive lá na abertura da edição de 2009. Eram mais de 2.300 atletas, 
ou seja, o equivalente à metade dos atletas de uma Paraolimpíada. É 
claro que num nível diferente de desenvolvimento. Mas 2.300 atletas 
com deficiência disputaando uma competição no Estado de Santa Ca-
tarina, um Estado de população não tão grande, é um número bastante 
significativo. E a organização é muito benfeita. Cada Município leva a 
sua delegação, sabe o que tem que fazer. O Governo do Estado aportava 
recursos para a cidade-sede. É um modelo muito interessante, e acho 
que vale a pena conhecer.

Em São Paulo, os Jogos Abertos do Interior, por exemplo, incluem 
competições paraolímpicas. Existem alguns modelos bastante interes-
santes, mas ainda são poucos. É aquilo que afirmei anteriormente: pre-
cisamos de mais Estados envolvidos. Mas a tendência é de crescimento. 
Eu posso dizer que o cenário é muito positivo. Falamos que ainda são 
poucos, mas, por exemplo, eu estou indo em poucos dias ao Piauí, para 
os Jogos Paraolímpicos do Piauí. É uma iniciativa interessante de um 
Estado que participa pouco das nossas competições adultas, mas já par-
ticipa da Paraolimpíada Escolar, está fazendo a sua paraolimpíada esta-
dual. Então, dentro de alguns anos vamos ter atletas importantes saindo 
dali. Esses são os bons exemplos que temos.

Obrigado pelos cumprimentos em relação à gestão do esporte para-
olímpico. Realmente temos trabalhado as ferramentas de gestão de uma 
forma que consideramos eficiente, mas sem metas impossíveis e sem 
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tentar vender alguns sonhos que não poderemos entregar como reali-
dade. Tentamos, com os recursos que temos, fazer o possível, mas sem 
vender sonhos, até para que não haja frustrações lá na frente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Com a palavra o 
Deputado André Figueiredo. Na sequência, o Deputado Romário. Tam-
bém estão inscritos os Deputados Benjamin Maranhão e Carlaile Pedro-
sa, o último da nossa lista. 

Parece-me que amanhã será feito o lançamento da Frente Parlamen-
tar Mista da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano. Peço ao 
Deputado André que, em sua fala, referende o convite para os membros 
da Comissão de Turismo e Desporto e para os demais Deputados.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO – Obrigado, Sr. Presidente.
Saúdo o Presidente Andrew e os colegas Deputados e Deputadas.
Acho que, se existe um tema que é completamente afeito a essa Fren-

te Parlamentar é o paradesporto. Sr. Presidente, creio que já deve ter 
chegado às suas mãos o convite para o lançamento, amanhã, da Frente 
Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, na 
qual estamos trabalhando – o Deputado Romário, o Deputado Afonso 
Hamm, eu e todos os membros da Comissão de Turismo e Desporto, 
além de alguns Senadores.

Temos a compreensão da importância dessa temática numa década 
em que o nosso País será palco dos principais eventos esportivos 
mundiais: Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas e Paraolimpíadas. 
Muitos se preocupam com as obras, e às vezes deixamos em segundo 
plano as pessoas. Então, nós temos toda uma preocupação com 
este mote: conscientizar as pessoas, através desses grandes eventos 
esportivos, sejam crianças, sejam jovens, sobre a perspectiva de o 
esporte ser uma alternativa à violência, à criminalidade, à própria 
obesidade infantil; sejam os adultos, tendo em vista a prevenção de 
doenças cardiovasculares etc.

Essas são as premissas básicas desta Frente Parlamentar. Esperamos 
contar com a sua presença amanhã, Sr. Presidente, às 8 horas da ma-
nhã – será um café da manhã rápido, no 10º andar do Anexo IV –, bem 
como, é claro, de todos os colegas da Comissão de Turismo e Desporto.

Eu queria, muito rapidamente, saudar todo o projeto do Comitê Pa-
raolímpico Brasileiro, até porque, desde a época da gestão do ex-Pre-
sidente Vital, temos um relacionamento muito próximo. Quando fui 
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Secretário de Esporte no Ceará, criamos os primeiros jogos paradespor-
tivos do Estado. Humberto Henriques, que está ali e é um para-atleta 
nas áreas de basquete e de atletismo, tem sido um grande parceiro nisso.

Eu queria ao mesmo tempo externar duas preocupações, que são rá-
pidas e facilmente solucionáveis, digamos assim. Uma se relaciona com 
a modificação da Lei Agnelo-Piva, em que colocamos claramente o 0,5% 
adicional que será gerenciado pela Confederação Brasileira de Clubes. 
Nós estamos trabalhando com o cálculo de que esse percentual monta-
ria algo em torno de 40 milhões de reais, que seriam destinados à CBC e 
gerenciados talvez pelo CONFAO – Conselho de Clubes Formadores de 
Atletas Olímpicos. E nós sabemos que o CONFAO é formado por oito 
clubes, dos quais três do Rio de Janeiro, dois de São Paulo, dois do Rio 
Grande do Sul e um de Minas Gerais. Como ficam as outras regiões? Aí 
surge toda uma preocupação.

Sr. Presidente Jonas Donizette, e eu creio que seria interessante con-
vidarmos o Presidente da CBC para discutimos a democratização do di-
recionamento desses investimentos para formarmos atletas, não apenas 
visando ao altíssimo rendimento em seu último estágio. Temos também 
de prever a formação de escolas de base, para que possamos suprir tanto 
os atletas olímpicos como os paraolímpicos de uma infraestrutura mí-
nima, na qual tenhamos profissionais capacitados para fazer com que 
crianças e jovens possam realmente migrar talvez para uma realidade 
de atleta ou para-atleta de alto rendimento, mas, acima de tudo, para 
que eles sejam preparados e tenham, consequentemente, no esporte, um 
instrumento de inclusão social e de resgate da dignidade.

Nós sabemos que, infelizmente, ainda existe Brasil afora, apesar de 
termos mais de 15% da nossa população com algum tipo de deficiência, 
exclusão de boa parte dessa população.

Faço mais um elogio ao Comitê Paraolímpico, que vem sendo exem-
plo para que todas as pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela 
motora, seja ela visual, auditiva, mental, enfim, todas elas, vejam que 
podem, através do esporte, ser cada vez mais cidadãos devidamente in-
cluídos na sociedade. 

Preocupa-me muito a exclusão regional dos recursos que vêm sen-
do direcionados, apesar de saber que o Circuito Caixa é extremamente 
democrático. Vários eventos são realizados, um deles, inclusive, em For-
taleza. Então todas as regiões são contempladas. Mas creio que é neces-
sário cada vez mais direcionarmos... Lá no Ceará, por exemplo, temos 
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alguns atletas que se destacam, mas a única modalidade em que ainda 
temos certo destaque e chegou a participar de uma delegação olímpica 
foi o tênis de mesa. Temos então de vislumbrar que o Norte, o Nordeste 
e o Centro-Oeste têm necessidade de ser mais bem atendidos com esse 
0,5% adicional.

Por último, eu vi rapidamente na apresentação que existe um apro-
veitamento profissional dos atletas paraolímpicos depois da carreira. Sa-
bemos que os atletas olímpicos já têm esse aproveitamento após a car-
reira, e os paraolímpicos têm uma dificuldade ainda maior. Eu gostaria 
de saber como anda isso, porque eles têm que ser, praticamente durante 
toda a sua vida, grandes referências, para os jovens saberem que não é só 
durante as competições que eles têm sua cidadania resgatada. O resgate 
é para sempre, e há um círculo vicioso nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – O Deputado Ro-
mário tem a palavra. Eu peço a S.Exa. que, logo após o seu pronuncia-
mento, assuma a Presidência por alguns minutos para que eu possa me 
ausentar. 

Deputado Romário, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente Jonas Donizette, 

Sras. e Srs. Deputados, senhores membros da Mesa, senhores e senho-
ras presentes nesta sala, boa tarde.

Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Presidente Andrew Par-
sons por estar aqui para nos dar informações que, com certeza, são mui-
to importantes.

Eu vi o que foi mostrado ali e fiquei surpreso e feliz, porque realmente 
o paradesporto hoje está se profissionalizando e crescendo a cada dia. 
Isso é uma satisfação muito grande para mim, particularmente, porque, 
além de fazer parte desta Comissão, também faço parte da Frente 
Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Eu defendo essa 
bandeira. Pode contar comigo para o que precisar em relação a isso. 

 Eu tinha mais ou menos umas 50 perguntas para fazer, mas como 
sou quase o último, outros já as fizeram. Então vou resumir um pouco. 

Nós sabemos que o desporto paraolímpico tem crescido cada vez 
mais e ganhado espaço e notoriedade, não só nacionalmente, como tam-
bém mundialmente. É claro que não só nessa área do esporte no Brasil, 
mas também em outras, ainda falta muita coisa. Falta, principalmente, 
reconhecimento, falta ajuda financeira e outros tipos de ajuda. Partindo 
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dessa realidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu acho que 
são bem interessantes.

A primeira é em relação à acessibilidade. Nós estamos num período 
de preparação para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, então quero 
saber se, com relação à acessibilidade, o Comitê ou alguma organização 
do Comitê tem acompanhado de perto as obras. Ontem, por exemplo, 
eu falei com um arquiteto ou engenheiro, não sei, que existem cadeiras 
de roda no Brasil que têm medidas diferentes de algumas que encontra-
mos fora do País. Esse profissional até me agradeceu por isso e vai pro-
curar saber. Eu falo isso para que o senhor não deixe de prestar atenção 
nesse detalhe, que é bem importante.

O senhor falou sobre o Projeto Clube Escola. Eu gostaria que o se-
nhor detalhasse um pouco melhor esse projeto. É clube ou é escola? 
Qual é o modelo que os senhores mais defendem? 

Como os senhores podem detectar, por exemplo, um atleta com ta-
lento? E, depois disso, como eles são encaminhados e para onde? 

Quais são as ações do Comitê para tratar das desigualdades regionais 
entre o Norte, o Nordeste e o Sudeste, no caso dos esportes paraolímpicos?

Com relação aos centros de treinamento, como estão as expectativas 
em relação aos programas de cidades desportivas? Como está a situa-
ção da rede nacional de treinamento criada pela recente Lei 12.395? Eu 
pediria que o senhor explicasse melhor essa situação. Se o senhor tiver 
isso em mão, qual o valor gasto nas últimas Paraolimpíadas e qual é o 
investimento proposto para as próximas? 

Na verdade, eu ainda teria outras perguntas a fazer, mas já me dou 
por satisfeito com essas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Muito obrigado, 

Deputado Romário. Convido V.Exa. a assumir a Presidência por alguns 
instantes. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Concedo a palavra ao 
Presidente Andrew Parsons.

O SR. ANDREW PARSONS – Muito obrigado. 
Respondendo ao Deputado André Figueiredo, que já acompanha o 

nosso trabalho e tem sempre nos apoiado no Estado do Ceará, eu quero 
enaltecer a questão da atividade f ísica e dissociá-la do esporte de alto 
rendimento. Cito um exemplo dado sempre pelo Presidente do Conse-
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lho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber, que diz que os Estados 
Unidos talvez sejam a maior potência esportiva do mundo, mas é o país 
com a maior quantidade de obesos do mundo.

O resultado do alto rendimento nem sempre quer dizer que o país 
tenha uma cultura esportiva. Essa é uma das coisas que tratamos no Co-
mitê Paraolímpico Brasileiro. O alto rendimento, sim, mas como fomen-
tador de uma cultura esportiva para as pessoas com deficiência. Não 
adianta termos dez pessoas com deficiência no Brasil praticando espor-
te de alto rendimento e ganhando medalhas, se as outras 24 milhões 900 
e poucas mil estão nas suas casas sem fazer atividade f ísica. 

Temos acompanhado muito de perto a questão dos clubes, no to-
cante a esse 0,5%. Como eu disse, nosso relacionamento com a Con-
federação Brasileira de Clubes – CBC é muito boa. Já trocamos algumas 
ideias acerca de como esse recurso atingiria o esporte paraolímpico, e 
foi fruto de intervenção nossa, do Comitê Paraolímpico Brasileiro. Nes-
sa discussão surgiu o e-paraolímpico, que acabou vindo em uma medida 
provisória e foi introduzido na nova Lei Pelé. 

Existem bons exemplos desses clubes do CONFAO em relação ao 
esporte paraolímpico. Eu vou citar rapidamente quatro: o Esporte Clu-
be Pinheiros, que tem iniciativas na natação, na esgrima em cadeira de 
rodas e no remo, inclusive com resultados em campeonatos mundiais e 
paraolimpíadas; o Sport Club Corinthians Paulista, que tem um projeto 
de natação para atletas deficientes mentais muito interessante, muito se-
melhante ao nosso Clube Escolar Paraolímpico, que é feito com recursos 
do Comitê Paraolímpico Brasileiro, através da nossa confederação que 
lida com a área da deficiência intelectual; o Flamengo, que tem projetos 
na natação; e o Vasco da Gama, que também tem um projeto muito 
interessante de esporte paraolímpico, e inclusive parte do patrocínio da 
ELETROBRAS vai carimbada para o esporte paraolímpico, numa atitu-
de muito salutar tanto do clube quanto da empresa. 

Nós temos acompanhado isso muito de perto. É uma preocupação 
nossa também. Esse 0,5% representa 40 milhões de reais, o que é mais 
do que nós recebemos pela Lei Agnelo-Piva. Então, há uma grande pre-
ocupação com esse recurso. Já que a lei determina que vá para o esporte 
paraolímpico, isso se dará em que medida? Em qual tamanho? É algo 
obrigatório, se o seu clube quiser receber dinheiro desse percentual, 
promover modalidades olímpicas e paraolímpicas ou não? Há algum 
percentual? São 15% e 85%? É o que nós vamos discutir. Mas o senhor 
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tem razão. É algo com o que precisamos ficar muito atentos. Mas eu não 
vejo problemas à frente, pelo contrário. Eu vejo muita boa vontade da 
Confederação Brasileira de Clubes.

Na questão da transição de carreira, do pós-carreira dos atletas, nós 
temos dois programas, duas iniciativas que estamos fazendo; na verda-
de, três. Uma é essa parceria com a Adecco, que é uma multinacional 
de recursos humanos, para ajudar no processo de transição efetiva do 
atleta no pós-carreira. Quer dizer, acabou de competir, o que eu faço? 
E por que essa multinacional? Porque ela é parceira do Comitê Parao-
límpico Internacional, do COI e também do COB. A ideia é, junto com 
essa multinacional, identificar as habilidades desse atleta, o que ele pode 
fazer, ajudá-lo a se comportar numa entrevista de emprego, a fazer um 
currículo, indicar cursos de atualização que ele deve procurar, enfim, o 
que fazer para entrar no mercado de trabalho no pós-carreira.

Outra iniciativa é esse projeto Aprendiz Paradesporto, que é uma fu-
são da Lei de Cotas com a Lei do Aprendiz, em que a pessoa com defi-
ciência passa parte do dia trabalhando na empresa, sendo capacitada, e 
parte do dia praticando esportes. Então, ao mesmo tempo em que para 
nós é importante, porque há mais pessoas com deficiência praticando 
esporte, essa pessoa se capacita e, quando terminar a sua carreira espor-
tiva, a ideia é que ela fique na empresa. 

Esse ainda é um projeto-piloto, no Estado de São Paulo, com a Supe-
rintendência do Ministério do Trabalho daquele Estado. Temos parceria 
com algumas outras organizações e vamos ver como anda esse projeto. 
É um projeto muito novo. Não se pode dizer que ele já é uma realidade 
do ponto de vista das entregas, de pessoas com deficiência que acaba-
ram se tornando ou atletas ou grandes profissionais. Mas é um caminho 
que temos perseguido. 

Outra iniciativa é envolver os atletas nas nossas instâncias de toma-
da de decisão, ou seja, nos conselhos de atletas. A ideia é que desses 
conselhos de atletas surjam os futuros presidentes, vice-presidentes, os 
líderes do esporte paraolímpico do futuro. Ninguém melhor, talvez, do 
que atletas paraolímpicos para assumir essas posições no futuro. Então, 
temos o programa do conselho, de embaixadores paraolímpicos, por 
meio do qual capacitamos essas pessoas. Temos nos dedicado a essas 
três frentes de modo a pensar o pós-carreira desses atletas, o que eles 
vão fazer, porque também não é justo o Brasil se orgulhar deles e depois, 
quando já não dão os resultados esperados, serem descartados.
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Também estamos trabalhando junto a um dos nossos patrocinado-
res um programa de heróis paraolímpicos – existem outros modelos de 
patrocínio nesse sentido –, para que eles possam ser embaixadores do 
esporte paraolímpico e dessa empresa quando deixarem de atuar.

Ao Deputado Romário, que ora preside esta audiência pública, que-
ro dizer que estamos a sua disposição para responder às suas inúmeras 
perguntas em outro momento. É muito bom ver o interesse e o nível das 
perguntas. Então, mesmo depois de encerrada esta reunião, podemos ir 
a seu gabinete, encaminhar documentação, fazer o que for. Mas estamos 
muito contentes com o interesse demonstrado. 

Quero parabenizá-lo também pela sua atuação na Frente Parlamen-
tar da Pessoa com Deficiência, um Frente Parlamentar com a qual esta-
mos muito atentos, presidida pela nossa querida Deputada Rosinha da 
ADEFAL, que, infelizmente, perdeu seu marido num acidente automo-
bilístico há pouco mais de uma semana. A Deputada é uma grande ami-
ga, vem do esporte paraolímpico, foi Vice-Presidente da Confederação 
Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas.

Fomos chamados tanto pela Rosinha como pela Mara Gabrilli e pelo 
Senador Lindbergh Farias para estarmos próximos dessa Frente, por-
que, como sempre digo, o esporte é um dos meios mais eficazes de exer-
cício da cidadania, de educação e de promoção da saúde. Então, por que 
não o Comitê Paraolímpico estar junto a essa Frente nacional, ainda que 
ela não seja puramente esportiva?

Sobre as questões de acessibilidade, nós estamos muito atentos, 
bastante atentos. Estamos trabalhando em parceria com o Rio 2016. 
Muitas vezes nos perguntam se aprovamos o planejamento do Rio 2016 
com relação à acessibilidade. Nós não o aprovamos, nós o construímos 
juntos, desde o início. Então como o Brasil foi pioneiro na questão do 
Pan e do Parapan feitos em conexão uma competição com a outra, a 
preocupação do Comitê Organizador e dos três níveis de Governo com 
a acessibilidade fez com que nós do CPB estivéssemos desde o início 
acompanhando esse processo.

Existe um departamento dentro do Rio 2016 responsável pela área 
de acessibilidade. Nós temos informações de que há uma preocupação 
dentro da Autoridade Pública Olímpica em ter uma área voltada para a 
acessibilidade. 

Um pedido que faço aos senhores, do ponto de vista da Comissão, é 
que acompanhem o trabalho da APO, no sentido de que haja uma área 
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responsável pela acessibilidade. Eu não tenho dúvida alguma de que ha-
verá. Mas temos nos preocupado muito com isso. 

A legislação brasileira em termos de acessibilidade é muito boa. Na 
verdade, ela é mais avançada do que a da maioria dos países. Falta mui-
tas vezes cumpri-la. Existem também os regulamentos do Comitê Para-
olímpico Internacional. Então, neste momento, o Comitê Organizador 
passa por um processo de adequação das duas normas, para que pos-
samos atender as duas em todas as obras e iniciativas relacionadas aos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

E não é só nas Paraolimpíadas. Uma pessoa em cadeira de rodas pode 
querer assistir aos Jogos Olímpicos. Uma pessoa obesa pode querer as-
sistir aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, pode querer usar o BRT, 
pode querer usar todo o novo sistema de transporte que vai ser imple-
mentado no Rio de Janeiro. 

Quando falamos em desenho universal significa que vamos atender 
mais do que as pessoas com deficiência, vamos atender quase a metade 
da população brasileira. 

Os números relativos a obesos no Brasil, de acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde, vem crescendo. É uma população com a qual 
temos de nos preocupar muito também, assim como com as pessoas 
com deficiência.

Com a Copa do Mundo, apesar de nós não termos um relaciona-
mento direto, pois não há copa do mundo de futebol paraolímpico, o 
próprio Comitê Organizador da Copa do Mundo nos procurou para 
que estivéssemos próximos a eles nas questões de acessibilidade, para 
emprestarmos nossa experiência no que diz respeito às adequações à 
norma nos debates do Comitê Organizador. Ele tem feito um debate 
com o CONADE, o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, e 
também com o que era a Secretaria de Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Então nós 
estamos envolvidos também com a questão da Copa do Mundo, e por 
solicitação do próprio Comitê Organizador, o que eu achei muito inte-
ressante. Mas, sem dúvida, temos uma preocupação muito grande com 
isso, pois não adianta fazermos um evento desse tamanho no Brasil se o 
público com deficiência não puder entrar lá.

Nós sabemos que os atletas vão ter transporte adaptado, Vila Olímpi-
ca adaptada, tudo no mais alto nível de acessibilidade. Mas é importante 
nos preocuparmos com o público e com o modelo das instalações de le-



51

gado. Quer dizer, depois que os jogos passarem, elas serão acessíveis aos 
atletas, aos treinadores, ao público com deficiência? Nós temos acompa-
nhado isso muito de perto, e a boa notícia é que estamos bastante satis-
feitos com o nível de comprometimento tanto do Comitê Organizador 
Rio 2016, como do Comitê Organizador da Copa do Mundo, no que diz 
respeito à acessibilidade, e também dos três níveis de governo, tanto o 
Município do Rio de Janeiro como o Estado e o Governo Federal.

O Clube Escolar Paraolímpico é um programa do Comitê Paraolím-
pico por meio do qual, através de um edital, disponibilizamos recursos 
financeiros na ordem de 1 milhão e 200 mil reais por ano, para o proje-
to todo. Existe uma série de premissas nesse edital para os clubes que 
se candidatam.

Nós temos uma comissão na área de desporto escolar de muito alto 
nível. Nós temos doutores, nós temos mestres, nós temos uma série de 
pessoas que analisam os projetos e elencam os clubes que serão atendi-
dos – existe uma pontuação. 

E aí nós fiscalizamos. Nós fazemos duas fiscalizações: uma progra-
mada e uma de surpresa. Se você me diz que terça-feira à tarde, às 16 
horas, vai haver aula de natação no colégio tal, nós vamos de surpresa 
ver se isso está sendo cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Só para completar essa 
pergunta: pode ser qualquer clube? 

O SR. ANDREW PARSONS – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Esses clubes têm que 

estar associados a alguma instituição?
O SR. ANDREW PARSONS – Eles têm que fazer parte do sistema 

paraolímpico. Normalmente são filiados a confederações que são filia-
das ao Comitê Paraolímpico. Mas mesmo esses clubes sociais, como, 
por exemplo, Corinthians, Flamengo, Vasco e Pinheiros, podem se can-
didatar a receber esses recursos, assim como aqueles que eu citei, as as-
sociações de pessoas com deficiência que têm departamento esportivo e 
acabam sendo clubes paraolímpicos.

Conforme o nosso recurso, vamos tentar aumentar o número de clubes. 
Hoje 21 clubes recebem esse recurso. Vamos tentar aumentar esse número.

A ideia era fazer convênios com esses clubes, mas como alguns deles 
têm alguma fragilidade administrativa, tínhamos receio de que eles pu-
dessem entrar em inadimplência, não por má gestão do ponto de vista 
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de alguma ilegalidade, mas da própria fragilidade administrativa. Então, 
o que fazemos é efetuar essas despesas diretamente. Os profissionais são 
contratados pelo Comitê Paraolímpico. Nós fazemos a licitação e distri-
buímos o material esportivo para esses clubes. É um esforço bastante 
grande que fazemos, mas tem dado ótimos resultados.

Muitos atletas da Paraolimpíada Escolar estão vindo desse programa 
do Clube Escolar Paraolímpico. Como eu falei, nossos programas se en-
trelaçam e acabam dando resultados.

A cada ano sai um edital, e os clubes se candidatam e são reavaliados. 
A preferência é para quem já está no projeto, mas existem clubes que 
não têm um desempenho tão bom no ano – e não é desempenho em 
número de medalhas, mas na administração do projeto –, então nós os 
substituímos. Somos muito atuantes em não deixar que um clube parti-
cipe desse programa e não o administre de forma correta, perca alunos 
ao longo do ano.

Clube ou escola, qual é o nosso modelo preferido. Essa é uma dis-
cussão bastante grande. O Brasil até hoje não se definiu por um modelo 
de escola ou clube. Essa era a grande briga dos clubes, porque a maioria 
dos atletas olímpicos acaba saindo dos clubes, e não, talvez, do desporto 
escolar. No caso dos atletas paraolímpicos, existe a dificuldade estru-
tural de as crianças com deficiência estarem nas escolas e receberem 
as aulas de educação f ísica com professores capacitados. Então, hoje o 
nosso modelo é mais de clube do que de escola, até por causa da própria 
inclusão social.

Acreditamos que, com o esporte paraolímpico, estamos mudando 
esse quadro. O ideal é que tenhamos uma combinação de clube e escola, 
mas com uma presença maior de escola, obviamente. Existem muito mais 
escolas pelo Brasil todo do que clubes, mas temos ainda a presença tímida 
da educação f ísica adaptada nas escolas para que o grosso dos nossos 
atletas saia daí. Defendemos que a escola tenha uma participação maior.

Aliás, um lembrete é que na nova redação da Lei Pelé existe um 
percentual destinado aos Estados e Municípios para ser utilizado em 
jogos escolares olímpicos e paraolímpicos. Fizemos um esforço para 
colocar o paraolímpico na redação porque a Paraolimpíada Escolar é 
por Estado; os Estados levam suas delegações. E essa é a grande rede 
que queremos formar, Deputado: Município, Estado, Governo Federal, 
Comitê Paraolímpico, cada um sabendo seu pedaço na tarefa do de-
senvolvimento do esporte.



53

Há recursos oriundos das loterias que vão para os Estados e que po-
dem ser utilizados para jogos escolares paraolímpicos naqueles Estados. 
Há também algumas rubricas específicas determinadas pela lei, e uma 
delas é para o paradesporto. Por isso, eu coloquei na minha apresenta-
ção que precisamos de um envolvimento ainda maior dos Estados. Há o 
recurso. O recurso está lá.

Detecção de talentos e para onde são encaminhados. Quando detec-
tamos um talento, Deputado, acabamos por absorvê-lo em nossos pro-
gramas. Não temos um lugar f ísico para levá-lo, não temos um centro 
de treinamento. Trabalhamos muito com centros de referência, locais 
que tenham um bom equipamento esportivo, um bom grupo de trei-
nadores. Acabamos por utilizar esse espaço como centro de referência. 
Muitas vezes, auxiliamos um atleta a sair da sua região, do lugar em que 
ele não tem uma estrutura tão boa de trabalho e a ir para um local onde 
haja melhores condições.

Atletas estão vindo para Brasília, por exemplo, porque temos aqui 
bons treinadores de atletismo de pista, atletas medalhistas em campeo-
nato mundial. Mas, infelizmente, não temos ainda um grande centro ou 
centros de treinamento para encaminharmos esses atletas. Enfim, eles 
acabam entrando no nosso programa de seleções permanentes, rece-
bem algum auxílio financeiro, acompanhamento dos nossos técnicos, 
avaliações fisiológicas, clínicas, psicológicas, nutricionais.

A pergunta a respeito das cidades esportivas é ótima. Também 
queremos saber como se vai dar esse programa na prática. Programa 
do Ministério do Esporte, por meio da Medida Provisória nº 502, se 
não me engano, acabou sendo oficializado. É um programa que existe. 
Aguardamos um pouco mais de detalhes porque nos interessa que uma 
cidade adote modalidades paraolímpicas em seu projeto esportivo. 
Então, eu me junto ao senhor nessa busca por informações. Sabemos 
qual é a intenção do Ministério do Esporte. Não temos dúvida nenhuma 
acerca disso, mas vamos esperar um pouco mais a prática dessa iniciativa 
para poder fazer algum comentário.

O valor gasto nas últimas Paraolimpíadas, aquele valor que coloquei 
na apresentação, 77 milhões, diz respeito ao ciclo como um todo. Quan-
to ao evento Paraolimpíada – não tenho o número aqui de cabeça –, tal-
vez seja um pouco dif ícil precisar, porque, no ano da Paraolimpíada, há 
uma série de competições preparatórias, a fase de aclimatação. No caso 
de Londres, por exemplo, pela primeira vez vamos levar toda a delegação 
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paraolímpica, de todas as modalidades, para fazer uma aclimatação. Vai 
ser na cidade de Manchester. Assinamos um termo de parceria muito 
interessante com a própria Prefeitura de Manchester para fazer a acli-
matação e a participação dos atletas nos jogos em si. Há também toda a 
operação de comunicação, uma série de outras coisas. É dif ícil precisar. 
Mas eu me comprometo a fazer esse levantamento no CPB, dividir essas 
diferentes operações, para encaminhá-lo ao senhor.

Mas posso mencionar, Deputado, o valor no caso daquele planeja-
mento estratégico que fizemos. Por ano, precisaríamos ter entre 70 e 75 
milhões de reais para colocar todo aquele planejamento estratégico em 
ação. Ano passado, a Lei Agnelo-Piva destinou para o Comitê Paraolím-
pico cerca de 25 milhões. Temos aproximadamente 10 milhões de reais 
em patrocínio nas diversas modalidades. Este ano conseguimos recurso 
com o Ministério do Esporte um pouco maior, para os Jogos de 2016, no 
Rio. Para 2011, estamos com um orçamento de 42, 43 milhões de reais.

Parece bastante, mas são 20 modalidades paraolímpicas, desde a ini-
ciação esportiva até o mais alto rendimento, além do desporto escolar, 
universitário. A demanda aumentou muito. O que era muito dinheiro 
em 2001, quando a Lei Agnelo-Piva foi sancionada, hoje não é mais. A 
demanda cresceu muito mais do que a arrecadação das loterias.

Mas, no que se refere à questão específica dos Jogos, comprometo-me 
a encaminhar para o senhor o custo da operação de uma paraolimpíada 
do ponto de vista da delegação brasileira.

Acho que era a última pergunta. Deputado, por favor, fique à vontade 
para nos encaminhar as outras perguntas. Responderemos todas elas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Mais uma. Tenho visita-
do muito a APAE, e não só no período de campanha, desde muito antes. 
Tenho sido convidado por alguns colegas Deputados para ir aos seus Es-
tados, às capitais, às cidades. Enfim, tenho visitado muitas APAEs. Em 
algumas delas, vi apresentações de dança, de música, algumas crianças 
com deficiência que gostam de esporte, praticam esporte. A pergunta 
que faço ao senhor é a seguinte: existe a possibilidade de o Comitê – eu 
até me proponho a participar disso – se aproximar mais das APAEs e, 
talvez, dentro de algumas delas, conseguir tirar um atleta que possa par-
ticipar de uma paraolimpíada?

O SR. ANDREW PARSONS – Sem dúvida alguma. As APAEs, de 
certa forma, fazem parte do nosso sistema paraolímpico, porque a defi-
ciência intelectual também faz parte do esporte paraolímpico.
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Houve um problema na Paraolimpíada de Sydney, um escândalo que 
envolveu a área da deficiência intelectual. Um jornalista espanhol se fez 
passar por atleta deficiente intelectual, e eles, no time de basquetebol da 
Espanha, ganharam medalha de ouro. Ele voltou para a Espanha e publi-
cou a história no seguinte sentido: “Aqui não há controle. Eu me fiz pas-
sar por um atleta deficiente intelectual, e não sou deficiente intelectual”.

Desde então, a federação internacional voltada para a área da defici-
ência intelectual evoluiu muito e estabeleceu critérios mais sólidos para 
se dizer quem é atleta deficiente intelectual, quem não é, qual é o limite. 
É dif ícil, às vezes, estabelecer esses critérios, mas se evoluiu muito.

Existe a Associação Brasileira de Desportos de Deficientes Intelec-
tuais – ABDEM, que é filiada ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e faz 
um trabalho junto às APAEs. Mas realmente é preciso aproximar um 
pouco mais o movimento das APAEs dessa federação e do próprio Co-
mitê Paraolímpico.

Estamos à disposição para isso, Deputado, até porque a área da defici-
ência intelectual ficou de fora de Atenas, ficou de fora de Pequim, por cau-
sa desses escândalos, mas, em Londres, voltará aos jogos, ainda com uma 
presença tímida, e, no Rio, aqui em casa, em 2016, estará com força total.

Então, além de ser uma questão de inclusão social, há o interesse es-
portivo em que o nosso País tenha cada vez mais atletas com deficiência 
intelectual participando de competições. E por que não trabalhar com as 
APAEs? Não há qualquer dificuldade. Se o senhor se coloca à disposição 
para fazer a intermediação, melhor ainda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Obrigado pela resposta.
Devolvo a presidência ao Deputado Jonas Donizette.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

Deputado Romário.
Eu quero aproveitar a presença dos Deputados e, mais uma vez, re-

forçar o convite para a audiência pública de amanhã, com as compa-
nhias aéreas. Às 14 horas, haverá audiência conjunta, com a participa-
ção de quatro Comissões. O local previsto é este plenário, mas estamos 
tentando transferir a reunião para o Plenário 2, que é um pouco maior. 
Acreditamos que este plenário não comportará o número de pessoas 
que participarão desse evento.

Vou passar a palavra ao Deputado Benjamin Maranhão e, na sequ-
ência, ao Deputado Carlaile Pedrosa, que encerrará a lista de oradores.
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Com a palavra o Deputado Benjamin Maranhão.
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO – Antes de mais nada, 

quero parabenizar o Comitê Paraolímpico Brasileiro pelo esforço e pelos 
grandes resultados que têm sido conseguidos, não só na Olimpíada pas-
sada, em Pequim, mas em todas as outras. Tem crescido muito o esporte 
paraolímpico, que tão bem tem representado o País. Sei do esforço do Dr. 
Andrew, em relação ao trabalho que tem sido executado, e também dos 
outros presidentes, assim como de todos os que fazem o Comitê.

Eu sou um dos últimos a falar. Muitos dos pontos já foram exauridos. 
Várias perguntas que eu ia fazer já foram apresentadas pelo Deputado 
Romário, principalmente no que concerne à questão das entidades. Eu 
acredito que são importantes.

Eu tenho contato com o Instituto dos Cegos da Paraíba, uma institui-
ção muito antiga, e que enfrenta situação de extrema precariedade. Ago-
ra estamos trabalhando com o Ministério do Turismo a possibilidade de 
um convênio para construção de um ginásio de esportes. Nem ginásio 
de esportes eles têm. Realizam as atividades a céu aberto, em uma qua-
dra sem a mínima estrutura para isso. Mesmo assim, tem desenvolvido 
um trabalho digno no que diz respeito à formação desses atletas parao-
límpicos, principalmente os de futebol.

Mais como uma questão de informação nossa, como o Comitê 
Paraolímpico poderia ajudar essas entidades sérias? O Instituto dos 
Cegos é uma entidade que tem quase 100 anos de fundação, tem 
reconhecimento público federal, estadual e tem realizado um trabalho 
bastante consistente.

Eu me preocupo com o desequilíbrio regional. Se, no centro-sul, 
existem clubes que estão realizando trabalho para a formação do atleta 
paraolímpico, no nosso Nordeste, no Norte, praticamente não existe o 
desporto paraolímpico escolar nem universitário. A questão fica mui-
to restrita a instituições como a FUNAD, em João Pessoa, o Instituto 
dos Cegos, que estão precisando de apoio, infraestrutura, o que poderia 
ser viabilizado por intermédio do Ministério do Esporte, apoio também 
para os atletas, que poderiam muito bem contar com essa participação 
do Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

Deputado Benjamin Maranhão.
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Com a palavra o Deputado Carlaile Pedrosa.
O SR. DEPUTADO CARLAILE PEDROSA – Sr. Presidente Jonas 

Donizette, Presidente Andrew, primeiro quero parabenizar o Comitê 
Paraolímpico pelo crescimento dos atletas. Vemos nitidamente que o 
Brasil conquista cada vez mais medalhas.

Reparei que o senhor não comentou sobre o Campeonato Mundial 
de Atletismo Paraolímpico, na Nova Zelândia. Fui à tribuna justamen-
te fazer uma homenagem a esses atletas, que conquistaram o tercei-
ro lugar. Uma atleta é até da minha cidade, a Terezinha Guilhermina, 
de Betim. Conheço sua família, simples, humilde. São 12 irmãos, seis 
com deficiência visual, inclusive ela. Convivemos muito tempo com 
ela, ajudando-a. Fiquei muito satisfeito por ela ter participado desse 
grande campeonato. E vai participar, tenho certeza, das Paraolimpía-
das. Ela é velocista.

Vemos que há um resgate da cidadania por parte de pessoas com 
muita humildade, e também pessoas muito pobres. Precisamos buscar 
recursos para o Comitê Paraolímpico, a fim de podermos ajudar essas 
pessoas e resgatar sua cidadania.

Parabéns, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Com a palavra 

Andrew Parsons, para que fale a respeito das duas últimas intervenções. 
Depois terá tempo para fazer suas considerações finais.

O SR. ANDREW PARSONS – Sr. Presidente, deixe-me ser um pouco 
atrevido. Esse tema das companhias aéreas é muito sensível à pessoa 
com deficiência. Tenham em mente isso amanhã, quando conversarem 
com os representantes das companhias aéreas. Nós temos de embarcar 
delegação de 20, 30, 40 cadeirantes num único avião, em dois aviões, e 
não há ambulift. É um tema que nos é muito sensível. Vamos para os 
ParaPan-Americanos, no México, e nossa delegação tem mais de 250 
atletas, entre cegos, cadeirantes, amputados. Nós observamos com mui-
to interesse esse tipo de discussão, porque se trata de algo que atravanca 
bastante as idas e as vindas de delegações, não só as internacionais, e 
o próprio deslocamento desses atletas pelo País. Uma etapa nossa do 
circuito de atletismo, de natação, às vezes tem mais de 800 atletas, que 
vão, de alguma forma, de ônibus, de avião, a cidades para disputar as 
competições, e todos, todos, voltam com experiências negativas, ao lon-
go dos anos, em relação às companhias aéreas. Está ali o Humberto, que 
não me deixa mentir.
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Desculpe o atrevimento, pois esse tema não fazia parte desta audi-
ência pública. Mas, no que diz respeito às pessoas com deficiência, as 
companhias aéreas ainda precisam evoluir. Inclusive há sites de compa-
nhias aéreas que não são totalmente acessíveis. O cego, por exemplo, 
não pode comprar sozinho passagem aérea. Se ele não pode comprar 
uma passagem, o seu direito de ir e vir está vilipendiado. Por favor, 
lembrem-se de nós.

O senhor mencionou os clubes da Paraíba, a FUNAD. Na verdade, a 
Associação Paraibana de Cegos – APACE é campeã brasileira de fute-
bol. Parte da nossa seleção de futebol de cegos, que é a atual bicampeã 
paraolímpica e a atual campeã do mundo, vem da Paraíba. O atleta Feli-
pe Anderson foi medalha de prata.

O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO – Mas a minha 
preocupação é justamente esta: eles não têm sequer um ginásio de 
esportes para treinar, eles treinam no Instituto dos Cegos, numa qua-
dra descoberta.

O SR. ANDREW PARSONS – Exatamente.
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO – Veja como está a 

situação da infraestrutura em relação a esses atletas.
O SR. ANDREW PARSONS – Há um problema de infraestrutura 

esportiva no Brasil como um todo. Essa é uma questão de Estado. Quer 
dizer, é algo que vai além do Comitê Paraolímpico, é algo da esfera dos 
Municípios, dos Estados e do Governo Federal.

Vou lhe dar um exemplo para dizer que estamos no mesmo barco. 
Esse circuito a que fiz referência é de atletismo, natação e halterofilismo. 
A ideia é que nossos resultados possam servir para rankings internacio-
nais. Precisamos de determinado nível de pista de atletismo e de deter-
minado nível de piscina. Contamos nos dedos de duas mãos, e sobram 
dedos, as cidades que podem receber uma competição nacional nossa. 
Ou não há pista de atletismo de nível, ou não há piscina de 50 metros em 
nível de competição, ou existem os dois problemas. É muito triste. Há 
um problema crônico relacionado a equipamentos esportivos no Brasil 
como um todo. Esse problema não ocorre só em seu Estado.

Às vezes caímos em mãos de particulares, ou seja, temos que pagar 
um alto valor. Já tiramos etapas de cidades que são muito interessantes 
para nós porque tínhamos que arcar com alto custo para alugar uma 
pista de atletismo, uma piscina coberta de 50 metros de bom nível. A 
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ideia é que nossos campeonatos sejam válidos para ranking internacio-
nal. Dessa forma, não podemos usar pista de carvão, pista que não tenha 
nível adequado ou o reconhecimento da Federação Internacional.

(Não identificado) – Dr. Andrew, é possível, por meio de emenda or-
çamentária da União, alocar recursos para uma federação de qualquer 
unidade do Estado?

O SR. ANDREW PARSONS – Não sou especialista na matéria, mas 
acredito que sim. Para Unidade da Federação, para Estado?

(Não identificado) – Sim. Por exemplo, meu Estado é o Ceará. Quero 
saber se, no caso da federação do Ceará, há possibilidade de corrigir essa 
deficiência que o Deputado mencionou.

O SR. ANDREW PARSONS – Sim, acredito que sim. Quanto a esse 
centro de treinamento que mencionamos, no Paraná, que ainda é um 
projeto – já existe o terreno, a coisa está andando muito rápido, mas a 
obra ainda não começou –, existem emendas parlamentares apresenta-
das no ano passado, para o Orçamento deste ano, que têm como objeto 
esse centro.

Mas essa é uma carência do País como um todo. Saem campeões 
mundiais dessas instalações a que o senhor se refere porque temos um 
ótimo material humano, grandes treinadores, grandes atletas. Os atletas 
da Paraíba, por exemplo, podem participar dos nossos programas. Não 
temos uma instalação f ísica, um centro de treinamento f ísico para todas 
as modalidades – é o nosso sonho. Mas, a título de exemplo, algo que te-
mos feito naquele workshop de organização de recursos que mencionei 
é ensinar entidades como a FUNAD e a APACE a estabelecer seus pró-
prios parceiros regionais ou nacionais, administrar recursos, seja por 
meio de lei de incentivo federal ao esporte, seja por meio de parcerias 
locais. Ensinar a pescar, não dar o peixe, é isso que temos feito no Comi-
tê Paraolímpico Brasileiro.

O recurso que recebemos da Lei Agnelo-Piva, de patrocinadores não 
é suficiente para atingirmos toda essa capilaridade do movimento para-
olímpico. São inúmeros clubes. Para o senhor ter uma ideia, no basque-
tebol em cadeira de rodas há quatro divisões, só no masculino, Primeira, 
Segunda, Terceira e Quarta Divisões. Há clubes pelo Brasil inteiro. Às 
vezes, não os vemos e achamos que há pouca gente nesse meio, mas não 
é isso o que acontece. Se diluirmos esse recurso, veremos que precisa-
mos de mais participação da iniciativa privada. Existem os mecanismos. 
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A Lei Federal de Incentivo ao Esporte é um mecanismo que ainda não 
está sendo usado cem por cento pelo empresariado.

A participação dos Municípios e dos Estados. Como eu disse, existem 
emendas parlamentares, existem dispositivos em lei que garantem recur-
sos que podem ser aplicados no esporte para as pessoas com deficiência.

Deputado Carlaile, sua mensagem chegou às minhas mãos hoje. Eu 
a li. Muito obrigado. Ficamos bastante emocionados e satisfeitos com o 
reconhecimento. A Terezinha é um produto de todos esses programas 
que temos feito. Eu vi a Terezinha competindo em um brasileiro em 
2001. Eu a acompanhei em Atenas, quando conseguiu uma medalha de 
bronze; eu a acompanhei em Pequim, onde conseguiu uma medalha de 
ouro e uma de prata. Estive no Mundial na Nova Zelândia, em que o 
Brasil ficou em terceiro lugar no atletismo. Ficamos atrás só da China e 
da Rússia. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Austrália, nós os 
deixamos todos para trás. Só ficamos atrás desses dois. Lá, Terezinha 
conquistou quatro medalhas de ouro. Foram três individuais e uma no 
revezamento. Ela é uma atleta que tem patrocinadores – no plural, não é 
só um –, tem uma boa condição de treinamento, participa de programas 
do Comitê Paraolímpico Brasileiro, como o Programa Ouro, que citei. 
Ela é fruto dessa estrutura que conseguimos criar para desenvolvimento 
de atleta. São óbvios seu esforço e talento. Ela tem uma dedicação 
assombrosa. Os irmãos também. Conheço alguns que seguiram no 
esporte, não com tanto sucesso quanto a Terezinha.

Fico satisfeito com a sua lembrança em relação a esse campeonato 
mundial, que é uma amostra de tudo o que falamos relativamente a to-
dos esses programas.

O atleta Alan Fonteles, do Pará, com 19 anos de idade, foi o terceiro 
do mundo na prova mais nobre do atletismo paraolímpico, os 100 me-
tros para atletas com próteses. Só perdeu para o Oscar Pistorius, aquele 
rapaz sul-africano que tentou disputar as Olimpíadas, e para um atleta 
americano. É um garoto que começou nos programas do CPB quando 
tinha 15 anos de idade. Com 19, é o terceiro do mundo na sua prova, 
uma prova muito dif ícil. Esteve na mesma delegação com a Terezinha, 
já é uma realidade, colocou o Brasil em terceiro lugar no mundo.

Ao mesmo tempo, conseguimos fazer com que a competição na 
Nova Zelândia, do outro lado do mundo, fosse vista no Brasil por meio 
de jornais de rede nacional. Podemos até citar a empresa. Conseguimos 
aparecer, oito vezes seguidas, no Jornal Nacional, da Rede Globo. Só não 



61

aparecemos no domingo porque nesse dia não passa o Jornal Nacional. 
Isso foi fruto dessa nossa estratégia de comunicação. Aparecemos no 
Jornal da Record, em jornais da mídia impressa. O jornal O Globo estava 
conosco. Grandes veículos de comunicação estavam lá conosco e retra-
taram essa vitória brasileira tão importante.

Para fechar com chave de ouro, no dia da abertura dos trabalhos do 
Congresso Nacional, fomos recebidos pela Presidenta Dilma Rousseff, que 
reconheceu toda a delegação. Ela ficou conosco durante 1 hora e pouco. 
Conversou com cada um dos atletas, num dia em que os senhores estavam 
aqui esperando pela Presidenta para começar os trabalhos. Foi realmente 
um evento coroado de êxito, desde o seu planejamento até a entrega final e 
até o reconhecimento pela sociedade brasileira em relação a ele.

Quando recebi hoje a sua mensagem, lida aqui no dia 14, se não 
me engano, fiquei muito emocionado, pelo reconhecimento de todos 
esses esforços do Comitê Paraolímpico. Quando me refiro ao Comitê 
Paraolímpico, não quero dizer que sou só eu que estou ali, é uma rede, 
pelo Brasil inteiro, de treinadores, patrocinadores, atletas, clubes, con-
federações, que conseguiu esse destaque no Congresso Nacional. Fiquei 
muito feliz. Obrigado pela lembrança.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, An-
drew Parsons.

Quero agradecer a presença ao diretor institucional do Comitê Pa-
raolímpico, Luiz Garcia, que também está acompanhando o Andrew. 
Agradeço ainda a todos os Deputados que participaram deste evento. 
Foi uma audiência pública muito esclarecedora. Ele nos trouxe números 
e falou um pouco da realidade do Comitê Paraolímpico. (Pausa.)

O Secretário da Comissão está me lembrando que a exposição que 
foi feita pelo Andrew ficará disponível no nosso site.

Eu me coloco como um parceiro no sentido de que esse trabalho conti-
nue de maneira intensa e mais pessoas com deficiência pratiquem esporte.

Quando me visitou, o senhor me disse que um dos ingredientes da 
China, além dos equipamentos e de toda a dedicação, é o grande percen-
tual de pessoas que praticam esporte, considerando-se a população. A 
quantidade de pessoas que praticam esporte naquele país é muito gran-
de. Então, esperamos que mais pessoas com deficiência possam praticar 
esporte. Não são todas que vão chegar ao estágio paraolímpico, mas a 
probabilidade de que mais pessoas cheguem aumenta também.
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Quero cumprimentá-lo pela seriedade do trabalho que vem condu-
zindo o Comitê Paraolímpico Brasileiro e agradecer a sua presença.

Vamos nos lembrar, amanhã, na audiência pública com as empresas 
aéreas, dessa questão que o senhor apresentou no debate de hoje.

Com a palavra o Deputado Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – São dois assuntos, Sr. Presidente. 

Está sendo construído em Guaratiba, no Rio de Janeiro, um centro de 
treinamento paraolímpico pelo Instituto Superar, do Malafaia. Acho que 
o senhor já teve algum tipo de contato com ele. Eu disse a ele que iria 
comentar isso com o senhor. Cerca de 70% da obra do centro de trei-
namento está concluída. Ele deixou bem claro que, assim que o centro 
estiver todo construído, as portas estarão abertas para os atletas, a fim 
de que possam participar das atividades.

O SR. ANDREW PARSONS – É ótimo o espaço. Eu o conheço. 
Malafaia já trabalhou com o Comitê Paraolímpico há alguns anos e 
hoje preside a ONG Instituto Superar, voltada para o desenvolvimento 
do esporte paraolímpico. Eles já colocaram à disposição do Comitê 
Paraolímpico essas instalações. Nós vamos entrar num entendimento 
para que, na medida do possível, quando elas forem ficando prontas 
nós possamos utilizá-las, de acordo com os diferentes níveis de atletas. 
Quanto melhor, quanto mais sofisticada for a instalação, melhor deverá 
o nível do atleta que nós colocaremos para treinar lá. Enfim, o centro já 
está à disposição, e é nosso plano contar com essas instalações.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Muito obrigado. 
Outro assunto, Sr. Presidente. Eu tenho em mãos dois requerimentos 

feitos por V.Exa., datados de 6 e de 10 de novembro, requerimentos de 
convite para que venham à nossa Comissão representantes do Comitê 
Organizador Local da FIFA, do COL. 

Mas, diante do que nós temos ouvido sobre as coisas que a FIFA está 
impondo ao País, acho que é bastante necessária a presença aqui do Pre-
sidente do COL, o Sr. Ricardo Teixeira, que, com certeza, poderá escla-
recer bem melhor algumas dúvidas e responder às perguntas que nós 
temos a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Perfeito, 
Deputado Romário. 

Terminada esta reunião, haverá uma reunião da Mesa da Comissão. 
O Deputado Renan Filho vai participar conosco. Nós trataremos desse 
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assunto e veremos a melhor maneira de formular o convite, possivel-
mente ao próprio Ricardo Teixeira, para que ele esteja conosco. Esse é 
um dos assuntos de que nós vamos tratar na reunião que ficou agendada 
semana passada. 

Se o Deputado Romário e o Deputado Valadares tiverem disponibili-
dade de tempo, vamos nos reunir logo na sequência.

Andrew, muito obrigado. Obrigado também aos Srs. Parlamen-
tares que participaram desta audiência. Tivemos um bom número de 
Deputados e Deputadas. 

Antes de encerrar, convido os Srs. Deputados a participar de audi-
ência pública amanhã, às 14 horas, com as companhias aéreas, por ora 
neste plenário. Mas pode haver mudança para outro plenário.

Obrigado a todos.
Está encerrada a presente audiência pública.
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Audiência Pública para debater a 
organização e os preparativos para os 
5º Jogos Mundiais Militares, a serem 
realizados na cidade do Rio de Janeiro 
entre os dias 16 e 24 de julho de 2011

Ementa: Audiência Pública para debater a organização e os prepara-
tivos para os 5º Jogos Mundiais Militares, a serem realizados na cidade 
do Rio de Janeiro entre os dias 16 e 24 de julho de 2011.

convidados: Bernardo José Pierantoni Gambôa – vice-almirante, 
presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDBM). Jamil 
Megid Junior – general de brigada, coordenador geral do Comitê de Pla-
nejamento Operacional dos 5º Jogos Mundiais Militares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Solicito aos pre-
sentes que se acomodem.

Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, de-
claro aberta esta audiência pública, atendendo ao Requerimento nº 44, 
de 2011, com o objetivo de debater a organização e os preparativos para 
os 5º Jogos Mundiais Militares do Conselho Internacional do Desporto 
Militar – CISM.

A presente audiência pública teve origem em requerimento de auto-
ria do Sr. Deputado Renan Filho, aprovado pelo Plenário desta comissão.

Gostaria de agradecer a todos os presentes o comparecimento.
Convido para compor a Mesa o Sr. Jamil Megid Junior, general de bri-

gada, coordenador-geral do Comitê de Planejamento Operacional dos 
5º Jogos Mundiais Militares; o Sr. Bernardo José Pierantoni Gambôa, 
vice-almirante, presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil; e o 
autor do requerimento, deputado Renan Filho, se desejar. Não? Prefere 
ficar na audiência? Perfeito.
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Informo que a lista de inscrições para debate encontra-se sobre a 
mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão regis-
trar o seu nome na referida lista.

Os convidados só poderão abordar o assunto da exposição pelo pra-
zo máximo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para res-
ponder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. É vedado ao 
orador interpelar quaisquer dos presentes.

Informo ainda que não haverá apartes durante a exposição dos 
convidados.

Passo a palavra ao Sr. Jamil Megid Junior, que dispõe de 10 minutos 
para a sua exposição. 

Logo na sequência, o almirante Gambôa também terá o mesmo tempo.
O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Se pudésse-

mos inverter a sequência da nossa apresentação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Perfeito. Não 

tem problema nenhum.
Então, vamos ouvir primeiro a exposição do Sr. Bernardo José Pie-

rantoni Gambôa.
O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Boa tarde a 

todos.
Inicialmente, gostaria de agradecer esta oportunidade que nós, do 

Ministério da Defesa, em particular nós, da Organização dos 5º Jogos 
Mundiais Militares, estando tendo de vir a esta comissão para fazer uma 
apresentação do que estamos preparando, os trabalhos que já fizemos, o 
que vamos fazer e como vamos fazer.

Eu vou fazer uma primeira introdução, depois eu passo ao general Me-
gid, que vai falar sobre a organização dos jogos e do planejamento em si.

(Segue-se exibição de imagens.)
Eu inicio falando sobre o Conselho Internacional do Esporte Militar 

(CISM), já citado pelo presidente. É uma organização criada em 1948, 
após a Segunda Guerra Mundial, pela Bélgica, Luxemburgo, França, 
Holanda e Dinamarca, com o objetivo de usar o esporte como um ins-
trumento promotor da paz. 

Atualmente, essa entidade – se nós pudéssemos comparar – asse-
melha-se ao Comitê Olímpico Internacional, só que no âmbito militar. 
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Possui 133 países-membros; tem mais de um milhão de atletas militares 
ao redor do mundo e é a terceira maior entidade desportiva mundial. 

Há uma outra característica bastante interessante: pouca gente conhe-
ce essa organização. O lema do CISM é “Amizade através do Esporte”.

Farei um pequeno histórico dos Jogos Mundiais Militares. A primei-
ra edição foi em Roma, em 1995, para comemorar os 50 anos do término 
da Segunda Guerra Mundial. A segunda edição foi em 1999, em Zagreb, 
Croácia; depois, em 2003, em Catânia, Itália; e em Hyderabad, em 2007. 
Os senhores podem observar o número de participantes. Nós estamos 
trabalhando com dados de planejamento; depois o general Megid vai 
expandi-los, pois os números já estão bem atualizados: são 4.500 atletas, 
1.500 delegados e mais de 100 países. Hoje, na realidade, nós temos uma 
expectativa de chegarmos a 110 países participantes, em 20 esportes, 
que também vão ser mostrados mais adiante.

A estrutura desse evento está baseada num decreto do presidente 
da República, de 9 de junho de 2008. Há um Comitê Interministerial 
cujo presidente é o ministro Nelson Jobim, um Comitê Executivo cujo 
Coordenador é o Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do 
Ministério da Defesa, o almirante Saboia, uma Secretaria Executiva da 
qual sou o diretor e um comitê organizador no Rio de Janeiro, do qual o 
general Megid é Coordenador.

No que se refere aos marcos importantes até chegarmos até aqui, 
para dar uma ideia aos senhores, o que nós vamos ter pela frente?

Em 2007, foram realizados os Jogos Pan-americanos. Nessa mesma 
ocasião, o Brasil se candidatou, numa eleição semelhante àquela dos 
Jogos Olímpicos, numa competição acirrada com a Turquia, ganhou a 
disputa e nós fomos eleitos para organizar os jogos em 2011. Em 2009, 
o Brasil conquista os Jogos Olímpicos; em 2011, 2013, a Copa das Con-
federações; em 2014, a Copa do Mundo; em 2015, a Copa América e os 
Jogos Olímpicos de 2016. Todo mundo já sabe disso, mas é bom sempre 
repassar o assunto.

Nós entendemos que há interesses políticos nesses grandes eventos. 
Na candidatura do Brasil para esses megaeventos esportivos, visuali-
zaram-se os benef ícios decorrentes, principalmente aqueles de longo 
prazo. Acho que “benef ícios de longo prazo” são as palavras-chave desse 
primeiro parágrafo.

As ações desenvolvidas pelos Jogos Mundiais Militares agregam va-
lor progressivamente no que se refere à inclusão social – eu vou mos-
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trar o porquê –, à evolução esportiva, também, ao turismo, à geração 
de emprego, à capacitação profissional especializada, principalmente na 
área de esporte, e à infraestrutura social e esportiva. No caso dos V Jo-
gos, esses valores, no nosso entender, não podem se analisados apenas 
pelo viés financeiro, já que os nossos jogos não visam ao lucro. Nossos 
ingressos são gratuitos.

O planejamento, a estrutura, a organização, o orçamento e as obras 
em curso visam atender objetivos que transcendem o período da com-
petição, de 16 a 24 de julho. Por quê? Vamos poder mostrar isso a todos 
os senhores. Há um legado agregado aos jogos.

Nós entendemos que são dois os grandes objetivos políticos de longo 
prazo. O primeiro diz respeito ao atleta militar de alto rendimento. Hoje 
nós temos nas Forças Armadas cerca de 300 atletas de alto rendimento. 
Esses atletas ingressaram nas Forças através de edital público. Na Mari-
nha e no Exército, há atletas de alto rendimento para representar o nos-
so país. Então, isso demonstra a representatividade do país no contexto 
esportivo militar internacional. Eu me permito dizer que não é só o mi-
litar, que é o forte e o foco mais próximo. Mas nós visamos, na realidade, 
aos dois próximos Jogos Olímpicos, os de 2012 e 2016.

No que se refere à contribuição a ser dada, com o Brasil tendo o papel 
de país olímpico, quando nós iniciamos as campanhas para conseguir 
trazer os Jogos Olímpicos para o Brasil... Acho que os Jogos Olímpicos 
têm um grande papel no sentido de dar uma contribuição para o Brasil 
como país olímpico.

No que tange à maior participação das Forças Armadas nos objetivos 
de Estado para o esporte, eu acho que o Brasil, hoje, já tem objetivos 
de Estado para o esporte e, com os Jogos Mundiais Militares, as Forças 
Armadas podem contribuir para isso. 

Depois, nas perguntas, eu posso expandir um pouquinho mais a esse 
respeito. A maior integração das Forças Armadas com a sociedade por 
meio do esporte é autoexplicativa. Nós queremos, na realidade, que nos-
sos estádios estejam repletos, com a sociedade realmente participando, 
assistindo aos jogos e torcendo pelos nossos atletas.

O segundo grande objetivo de longo prazo são os programas de 
inclusão social por meio da prática esportiva. Hoje nós temos dois 
programas: o Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Ministério da Defesa, 
que trata do apoio e da inclusão social usando o esporte como ferramenta 
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para isso; e o Mais Educação, do Ministério da Educação. Nós abrimos 
os nossos quartéis para que, em ambos os programas, jovens de 7 a 17 
anos venham praticar atividades esportivas e de inclusão social dentro 
das nossas organizações militares. 

A que visam os programas Segundo Tempo e Mais Educação? O 
esporte como instrumento de integração social, o uso da capilaridade 
militar nas atividades socioesportivas – é lógico que nós temos essa ca-
pilaridade, isso é indiscutível e tem facilitado muito –, a melhoria da 
qualidade de vida desses jovens, a prevenção da violência e da margina-
lidade, a descoberta de novos talentos e a valorização da cidadania com 
consequente fortalecimento da soberania. O ponto-chave é que nós, re-
almente, com esses dois programas, valorizemos a cidadania.

Vou dar alguns poucos exemplos de jovens que iniciaram suas ati-
vidades esportivas conosco e hoje já representam o Brasil em grandes 
competições ou ganharam muito em cidadania. Vou mostrar por quê.

A Gabriela Távora, levantadora de peso, ficou em sexto lugar no 
Mundial Sub-17, em Lima, Peru, em 2011. Essa menina começou na 
Avenida Brasil, no Centro de Educação Física da Marinha, num progra-
ma aliado ao Força no Esporte. Hoje nós temos um grande orgulho dela.

Há outro exemplo no Judô, um grupo bastante grande. Todos esses 
que estão iluminados. A fotografia não está muito boa porque ela expan-
diu. Mas há vários exemplos. São seis jovens atletas que estão no nível 
de campeão brasileiro, da Liga Nacional de Judô. Acho que são atletas de 
9, 10, 12 e 14 anos de idade. Penso que esse é um belo exemplo também.

Aqui temos um soldado da Aeronáutica que começou no Força no 
Esporte e é destaque nas provas de corrida de 100, 200, 400 e 800 me-
tros e enverga a farda da Aeronáutica com muito orgulho e nos dá muito 
orgulho também.

Como exemplo também há ex-alunos do programa Força do Esporte, 
jovens que vieram de áreas carentes do Rio de Janeiro e hoje são solda-
dos. Isso mostra a parte da inclusão social e cidadania.

Há outro ex-soldado que trabalha na iniciativa privada, outro sol-
dado que está servindo o Exército, uma técnica de enfermagem e um 
oficial do Exército cursando Arquitetura e Urbanismo. Isso realmente 
mostra quanto êxito e quanto sucesso há no programa Força no Esporte. 
Isso é inclusão social, é cidadania. É um tijolinho que nós, Forças Arma-
das, estamos colocando no grande programa Segundo Tempo.
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Vou passar a palavra ao general Megid, que vai falar sobre o planeja-
mento em si.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Com a palavra, 
então, o general Megid, para dar sequência à explanação.

Obrigado, almirante Gambôa.
O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – Uma boa tarde a todos.
Agradeço a oportunidade de, como disse o almirante Gambôa, falar-

mos, após essa visão geral de integração, de legado social, aprendizado 
esportivo e formação de equipes militares e civis. Nós temos uma visão 
rápida da situação, hoje, dos 5º Jogos Mundiais Militares, como o plane-
jamento. Já estamos na execução propriamente dita.

(Segue-se exibição de imagens.)
O planejamento começou em 2007, dentro do Ministério da Defesa, 

expandindo-se para 19 ministérios federais, com forte apoio do Ministé-
rio do Esporte, do Ministério da Comunicação, do Ministério da Saúde 
e dos outros que participam conosco. 

Depois de três anos, estamos iniciando a ocupação das instalações 
esportivas no Rio de Janeiro, a inauguração das vilas de atletas, como 
veremos mais à frente. Ficaremos prontos em julho para a execução. 

Cabe ressaltar que o planejamento é coordenado pelo Ministério da 
Defesa em sete grandes áreas, mas ele só ocorre realmente com o apoio 
dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, do Comitê 
Olímpico Brasileiro, das confederações, dos ministérios federais, como 
citei, do governo do estado e da prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ape-
sar de nós ouvirmos falar bastante sobre o assunto, eu gosto sempre de 
repetir que realmente tem havido uma integração forte nos três níveis 
de governo, com transferência de experiência adquirida no Pan-Ame-
ricano e com o próprio planejamento para 2016. Nós temos buscado 
fazer, então, a integração entre planejamento e ações.

O comitê situa-se na Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. 
Hoje temos 248 integrantes.

O planejamento começou no âmbito do governo federal com uma 
visão estratégica de criar uma infraestrutura esportiva dentro das Forças 
Armadas, aliada ao treinamento não só militar, mas olímpico, obtenção 
ou aproveitamento de todo aquele legado do Pan-Americano – estamos 
fazendo isso no Rio de Janeiro – e o aproveitamento da experiência 
nacional, particularmente no Rio de Janeiro. Nós temos obtido isso 
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por meio de uma interação com as empresas que nos transferem 
conhecimentos, participam do planejamento e que necessariamente 
não foram contratadas porque participaram de licitação pública, e nem 
sempre foram as vencedoras. 

Então, o nosso teatro de operações, se me permitem chamá-lo assim, 
vai ter essa característica. Hoje em torno de 110 países confirmaram 
a participação. São 6 mil participantes. Vamos desenvolver, no Rio de 
Janeiro, um fluxo de cerca de 700 veículos para atender a todas as dele-
gações, 69 mil refeições por dia, com empresas de alimentação contra-
tadas, cerca de 11 mil militares, 6 mil voluntários – já aumentamos o 
número de voluntários – e 12 mil prestadores de serviços. De maneira 
geral, entre a construção das vilas e os trabalhos de julho, mais tempo-
rários, houve, na região, uma geração de 12 a 13 mil empregos diretos.

Como disse, no Rio de Janeiro, vamos usar toda a infraestrutura. O 
principal evento será no Complexo Olímpico Deodoro, local onde ocor-
reu o principal evento do Pan-Americano e lugar dos principais eventos 
dos Jogos Mundiais Militares e dos Jogos Olímpicos de 2016. Vamos ter, 
no entorno do Engenhão, do Maracanãzinho, da Avenida Brasil, uma 
outra área de esportes, na zona sul. Vamos usar o Parque Aquático Ma-
ria Lenk, a Arena Multiuso do HSBC na Barra da Tijuca. 

Temos como característica do esporte militar dois eventos fora. Em 
Rezende, haverá o paraquedismo, uma competição que tem praticantes 
civis, mas é uma forte competição na área militar, e, em Alferes-Avelar, 
uma competição de orientação, uma corrida por campo, em matas pre-
servadas. Então, esse evento se dará no pé da região serrana.

Nosso calendário geral abrange todo o mês de julho. Aproveito para 
estender o convite a todos os presentes e aos seus familiares. De 16 a 24 
de julho, haverá as competições no Rio de Janeiro e as finais no final de 
semana de 23 e 24 de julho.

No que se refere à situação das inscrições, de 133 países membros, 
hoje nós já temos confirmada a participação de 102 países, dos cinco 
continentes, que estarão aqui presentes. Já temos cerca de 5.400 inscri-
tos, e a nossa previsão é a de que chegaremos a 109 países, 6 mil partici-
pantes. Essa é a ideia geral.

O orçamento é basicamente federal, apesar de contar com o apoio 
dos outros níveis de governo, e vem desde 2008, perfazendo hoje cerca 
de 1,4 bilhão, particularmente no aproveitamento da infraestrutura que 
está sendo deixada, no Rio de Janeiro, como legado esportivo e social.
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Desenvolvemos 78 macroprojetos para realizar todas as tarefas de 
logística, comando e controle, segurança, recursos humanos e atendi-
mento às delegações estrangeiras.

Aí estão os 20 esportes que teremos. São esportes comuns, do co-
nhecimento de todos, como atletismo, hipismo, natação, vela; esportes 
militares, como o pentatlo aeronáutico, pentatlo militar, o tiro; esportes 
de lutas e o vôlei de praia, como demonstração.

Com esses 20 esportes, nós teremos uma boa participação das prin-
cipais equipes internacionais, que nós já conhecemos, nesses Jogos 
Mundiais Militares.

Aqui apenas uma visão, que não vou ler, da situação das nossas ins-
talações esportivas. Nós estamos concluindo todas agora, no mês de 
junho. Temos ali apenas um trabalho – o governo do estado está real-
mente nos apoiando para concluí-lo –, que é a criação da Praça das Ban-
deiras, onde serão feitas as recepções às delegações estrangeiras. Temos 
também a maior parte dos estádios que foram cedidos, como o João 
Havelange – o Engenhão –, o do Vasco da Gama, o do América Futebol 
Clube, o Parque Aquático Maria Lenk e assim por diante. Praticamente 
todos estão em final de conclusão da modernização ou da manutenção. 
Os que estão em amarelo representam as nossas brigas diárias contra 
período de chuva, construtoras, e temos de ganhar tempo para terminá-
los até 30 de junho.

Apenas como observação, queria apresentar, nos próximos eslaides, 
essa ideia básica de legado, que todos conhecem bem. Houve a preocu-
pação no planejamento em ampliar a infraestrutura esportiva não só nas 
Forças Armadas, como também no atendimento às confederações que 
treinam na área do Rio de Janeiro e na ampliação de níveis de segurança e 
inteligência. Isso está ocorrendo numa forte integração dos três níveis de 
segurança pública na coordenação do Ministério da Defesa. Nós iremos 
realmente realizar uma sinergia de esforços na área de segurança e inteli-
gência no mês de junho, e já estamos há mais de dois meses em reuniões 
semanais sobre o plano de segurança e inteligência no Rio de Janeiro. 

Temos buscado aproveitar ao máximo os profissionais brasileiros e 
as empresas capacitadas para esse tipo de evento, e temos tido sucesso.

Apenas como ideia, as vilas de atletas. São três vilas. Nós temos ape-
nas 9,5%, 10% dos apartamentos, que estão no nosso limite crítico. Os 
outros 95% (sic) já estão prontos. Ficam na área do Complexo de Deodo-
ro, na Vila Militar, Campo dos Afonsos e em Campo Grande.
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Aqui algumas imagens: a situação atual da Vila na área da Marinha; a 
Vila Azul, esta construção no Campo dos Afonsos, a situação atual dos 
prédios que já foram concluídos; a Vila Verde, na área da Vila Militar. 
Algumas ampliações dos centros esportivos: no Forte São João, na Urca; 
na Vila Militar, uma pista de pentatlo militar; em Paty do Alferes, uma 
melhoria da infraestrutura para essa área de preservação ambiental; na 
Unifa, em Campo dos Afonsos; no Cefan, um centro de educação f ísica 
da Marinha, na Avenida Brasil, cuja ampliação já está concluída; o Par-
que Aquático; e uma melhoria na área de garagens e de embarcações 
na Escola Naval, na mesma raia olímpica da Baía de Guanabara, para 
eventos futuros. Isso também ficará à disposição.

Atividades de Apoio. Toda a parte de logística está contratada. A 
maior parte dela com empresas especializadas, contratadas por licita-
ções públicas. Conseguimos fazer todas dentro do processo normal, 
apesar da dificuldade de realizar isso dentro da administração federal. 

Aqui a frota já adquirida, que está servindo ao comitê de planejamen-
to e às delegações que nos têm visitado; o nosso almoxarifado. 

Área de saúde. Na parte de pessoal, apenas uma notícia de nossos 
voluntários. Utilizamos dois grandes projetos de voluntários, depois 
de termos discutido as diversas lições aprendidas em outros eventos de 
grande porte. Aproveitamos a experiência do Projeto Rondon, que as 
Forças Armadas e o Ministério da Defesa já executam há décadas. Cria-
mos um para as universidades. Dezenove universidades vão participar 
conosco, levando os seus alunos e professores para desenvolverem tare-
fas específicas nos Jogos Mundiais Militares. 

Essa é a nossa força principal de voluntários. 
Abrimos, pela internet, no nosso portal Rio 2011, inscrição para 

voluntários gerais. Nós tínhamos mil vagas. Já temos 7.200 inscritos. 
Então, nós vamos ampliar, vamos utilizar mais voluntários – inclusive 
estrangeiros se inscreveram no nosso evento. Foi uma grata satisfação 
verificar que o pessoal, basicamente do Rio de Janeiro, tem essa disposi-
ção de participar dos eventos como voluntários e acompanhar os nossos 
esportes dos Jogos Mundiais Militares.

As cerimônias de abertura e de encerramento serão no Estádio Olím-
pico João Havelange, o Engenhão. 

Projeto artístico. Mais uma vez fizemos um estudo entre empresas 
internacionais e brasileiras e optamos pelo Abel Gomes, que faz a ce-
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nografia e a gestão do projeto. Empresas brasileiras vão preparar toda a 
estrutura das cerimônias de abertura e de encerramento.

Sistema de ingresso. Ele já está também com pré-cadastramento na 
internet e uma empresa contratada vai fazer o contato com os interes-
sados e distribuir os ingressos, que são gratuitos, mas são controlados, 
para que tenhamos um acesso adequado e um atendimento ao público 
de acordo com o Estatuto do Torcedor.

Na parte de transmissão haverá uma produção de imagens. Essa é 
uma empresa internacional, mas abrimos uma concorrência no Brasil. 
Então, houve necessidade de empresas brasileiras serem reunidas por 
essa empresa internacional, a Sport Extra Time, que atende basicamente 
a Fifa e vai produzir, então, imagens, boletins diários e a transmissão 
internacional. Essas emissoras de TVs brasileiras são as que estão cadas-
tradas como emissoras oficiais para transmitir ao vivo ou em videoteipe 
os eventos dos Jogos.

Fizemos o mesmo processo com as rádios. Todas elas já têm feito 
divulgações, que vão crescer agora no mês de junho e no início de julho, 
para noticiar e divulgar o nosso calendário.

Este é o portal, que atualizamos diariamente e que tem muito mais 
informações. Se desejarem, podem consultá-lo

Para finalizar a participação, gostaria de ressaltar a ideia de que, re-
almente, além de ser um desafio para todo o governo brasileiro, para o 
governo do estado, para a prefeitura da cidade, estamos vencendo real-
mente – enfatizo isso –, numa integração que obtivemos entre Forças 
Armadas, ministérios, governo, empresas e particularmente, como vi-
ram, o próprio cidadão carioca, nessa participação na parte de voluntá-
rios e na obtenção de atletas de alto nível, para que formemos grandes 
equipes brasileiras. 

Temos certeza do sucesso do evento. Estamos agora no esforço de 
termos a participação do público civil durante o mês de julho, de 16 a 24, 
para que possamos ter uma boa torcida pelas equipes brasileiras.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, gene-

ral. O almirante vai voltar para fazer a apresentação dos três últimos es-
laides. Depois, abriremos a participação dos deputados e das deputadas.

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Eu queria acres-
centar, porque nós estamos falando aqui de planejamento, organização e 
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tudo. E vão dizer: “E quem é que vai jogar? Quem é que vai se divertir 
nisso?” Vejo aqui dois atletas de ponta. E sabem que temos de preparar o 
evento, mas alguém tem que jogar e alguém tem que se divertir jogando. 
Eu vou mostrar um pouquinho da nossa delegação brasileira e faço isso 
com muita alegria. Vamos lá. 

(Segue-se exibição de imagens.)
As nossas diretrizes da preparação foram o aprimoramento, o trei-

namento dos atletas militares, a ampliação do universo de atletas de alto 
rendimento, a motivação da prática esportiva na preparação militar. 

Processo evolutivo da preparação das nossas equipes: experiência 
das Forças Armadas nos esportes – entendemos que temos alguma ex-
periência; estudo de modelos adotados na Itália, Alemanha e França – 
vários países usam a prática da convocação de atletas de alto rendimen-
to para ingressarem nas Forças Armadas, a fim de representar o país; e 
a cooperação, com o Ministério do Esporte, o COB e as confederações. 
Nós tivemos bastante apoio.

Como estamos organizados? Existe uma Comissão Desportiva Mi-
litar do Brasil, da qual sou o presidente. Fico no Ministério da Defesa e 
sou assessorado pelas Comissões de Desporto da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica. Nós distribuímos os 20 esportes dos 5º Jogos Mundiais 
Militares por essas comissões desportivas.

Hoje, nós temos em treinamento na Marinha 180 atletas; no Exérci-
to, 259; na Aeronáutica, 24; na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros 
Militar, três atletas. Com o total de 466 atletas. Irão participar, efetiva-
mente, dos jogos 276 atletas, masculinos e femininos.

Comissão Técnica: a Marinha tem 23; o Exército, 62; a Aeronáutica, 
11; a Polícia Militar, 3, com o total de 99.

Isso mostra o percentual, só para dar uma ideia. É lógico que o Exér-
cito tem mais, porque o efetivo é maior, na distribuição do efetivo das 
Forças Armadas como um todo, e pela própria cultura do Exército, mui-
to mais dedicada ao esporte.

Aí, atletas de alto rendimento. Vou citar apenas alguns atletas. Vou 
deixar aqui atletas que se juntaram a nós. São vários atletas de alto ren-
dimento. Eu tenho uma lista ali enorme. Eu citei alguns poucos exem-
plos, sem puxar para nenhum esporte específico.

A delegação brasileira, nos últimos jogos, em 2007, ficou no 31º lu-
gar. Tivemos apenas três medalhas: duas de prata e uma de bronze no 
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atletismo. Mas nós estamos preparando forte. E a nossa meta é estarmos 
entre os três primeiros no quadro geral de medalhas.

Por que estou falando sobre essa mudança? Nós estamos treinando 
forte e participamos de todas as competições, todos os campeonatos in-
ternacionais do CISM em 2009 e 2010. Em 2011, estamos participando 
de várias competições internacionais. Sentimos, por comparação, na-
quele quadro geral de medalhas, que temos condições de chegar aqui. 
Se chegarmos até o quinto lugar – aqui é o mais otimista –, acho que 
está muito bem.

Por que fizemos isso e por que convocamos atletas? Porque entende-
mos que não podemos organizar jogos no Brasil e só colocar medalha 
no peito dos companheiros que venham aqui. Acho que nós temos de 
fazer isso, com muito orgulho de colocar medalhas de ouro, de prata ou 
de bronze no peito dos nossos atletas.

Com isso, termino.
Muito obrigado.
Estamos à disposição para as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Quero agradecer 

ao general Megid e também ao almirante Gambôa a explanação.
Passemos à lista dos oradores. Vamos abrir a palavra, primeiro, ao 

autor do requerimento, deputado Renan Filho, vice-presidente desta 
comissão.

O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Presidente Jonas Donizette, 
deputadas e deputados presentes, almirante Gambôa, general Megid, 
quero parabenizá-los pela explanação e dizer que este requerimento foi 
fruto de uma discussão com a Mesa da Comissão de Turismo e Desporto 
da Câmara dos Deputados, por entendermos que é muito importante 
para o Brasil realizar eventos dessa natureza.

Como V.Sas. abordaram, esse evento é importante por diversos fato-
res: inclusão social, aproximação dos nossos efetivos militares do Exér-
cito, da Marinha e da Aeronáutica com a prática esportiva.

Acompanhei atentamente a palestra e sempre fui um defensor desses 
grandes eventos. O Brasil comemorou bastante, quando conquistamos 
o direito de realizar os Jogos Militares, as Olimpíadas, a Copa do Mun-
do, a Copa América, a Copa das Confederações. Entretanto, sempre 
aparecem muitos que torcem contra, que apontam apenas os defeitos.
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Como foi apresentado agora, nós vimos que, da Vila Olímpica, já te-
mos 95% pronto, faltam 5%. Mas há pessoas que vão dizer assim: “Ah, 
mas ainda faltam 5%. Por que não estão prontos esses 5%?” Eu sou dife-
rente. Acho que o Brasil tem ampla competência para realizar eventos 
dessa magnitude dos Jogos Militares. O Exército e o Ministério da Defe-
sa têm demonstrado isso. Essa apresentação de hoje nos esclarece mais 
ainda. Assim, o país vai ter como realizar uma boa Copa do Mundo e 
bons Jogos Olímpicos, sobretudo esses dois, que são os principais even-
tos esportivos existentes no mundo hoje.

Dito isso, gostaria de fazer algumas considerações e algumas pergun-
tas. Ao almirante Gambôa, eu queria perguntar: V.Exa., na sua primeira 
exposição, destacou a importância do programa Segundo Tempo, por 
ser de inclusão social, que usa o esporte como instrumento de inclu-
são social, que melhora a qualidade de vida, que ajuda na prevenção da 
violência, que ajuda na descoberta de novos talentos, que contribui na 
construção da cidadania. Citou também o programa Força no Esporte.

Portanto, eu queria saber qual a impressão geral do senhor sobre o 
programa Segundo Tempo, que, sem dúvida, é um dos principais pro-
gramas do Ministério do Esporte.

Pergunto ao general Megid: quais as praças esportivas utilizadas? 
Basicamente, as mesmas do Pan-Americano? No Pan-Americano ha-
via uma grande crítica: que não utilizaríamos mais o Parque Aquático 
Maria Lenk, nem outras praças. Pela exposição, pude ver que elas estão 
sendo reutilizadas.

Qual o modelo escolhido para a Vila dos Atletas, após jogos? Essa é 
uma discussão ampla, e precisamos esclarecer à Casa.

A experiência adquirida com a realização de grandes eventos é sem-
pre fundamental. Sem dúvida, para o Exército e para o Ministério da 
Defesa, a realização desse evento trará muitos ganhos para outros even-
tos a serem realizados.

Qual a sua avaliação em termos do que os 5º Jogos Mundiais Mili-
tares deixarão para a realização de outros eventos grandes, como Jogos 
Olímpicos e Copa do Mundo? Qual a impressão que V.Exa. tem a respei-
to da realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro? Uma avalia-
ção pessoal. Como o senhor acha que está o andamento, a organização 
do evento, pela experiência que os senhores adquiriram na realização 
dos 5º Jogos Militares?
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Para finalizar, faço mais três perguntas.
Juntando com essa pergunta, de qual a importância da realização 

para as Olimpíadas de 2016, eu pergunto qual é a principal preocupação 
que o Comitê Organizador das Olimpíadas deve levar em consideração 
para a realização desse grande evento no Rio de Janeiro também com a 
experiência que V.Sa. adquiriu.

Das novas construções – eu acompanhei, pela apresentação, que está 
sendo construída uma arena para judô, outra arena para outro esporte 
–, das arenas que estão sendo construídas, quais delas poderão ser utili-
zadas nos Jogos Olímpicos? 

Eu vi que a garagem poderá ser utilizada. Pergunto se há alguma ou-
tra. Isso é importante para que não haja investimentos feitos duas vezes 
para coisas semelhantes.

Por fim, a capacitação e seleção dos voluntários seguem padrão de 
eventos internacionais de maior porte? Isso é importante porque, se es-
ses voluntários que vão ser capacitados agora puderem ser aproveitados 
por outros grandes eventos, isso facilitará, sem dúvida, a realização dos 
eventos futuros.

Dizendo isso, eu os parabenizo e digo que é um orgulho para o Brasil 
realizar um evento dessa magnitude, os 5º Jogos Mundiais Militares. 
E fico orgulhoso do nosso país, sobretudo se conseguirmos realizar o 
evento que o povo brasileiro, que o Ministério da Defesa esperam que 
seja realizado aqui. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Renan. 

Vou pedir ao deputado Renan, autor do requerimento, que assuma 
a presidência durante alguns instantes – este presidente vai precisar se 
ausentar por um momento – e acompanhe, aqui na presidência, a res-
posta para os questionamentos que foram feitos.

Depois nós temos, na lista de inscritos, o deputado Romário, o 
deputado Valadares Filho, o deputado Edinho Bez, o deputado Domingos 
Neto, o deputado Acelino Popó. Há uma inscrição antes do deputado 
Domingos Neto, mas não estou conseguindo identificá-la. 

Neste instante, passo a presidência ao deputado Renan Filho. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Passo a palavra ao 

almirante Gambôa, para que possa iniciar as respostas.
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O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Muito obriga-
do, deputado e presidente da Mesa.

O senhor tocou num ponto importantíssimo que nós tratamos no Mi-
nistério da Defesa com muito respeito, que é o programa Segundo Tempo.

Vou repetir, porque é importante este entendimento: esse programa 
muito importante é do Ministério dos Esportes, em parceria com o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério 
da Defesa. Nós tratamos desse programa; nós o apelidamos de Forças 
no Esporte. Ele não é um outro programa diferente do Segundo Tempo. 
Realmente nós estamos muito felizes com isso. Hoje, nas três Forças 
– Marinha, Exército e Aeronáutica –, nós acolhemos cerca de 12 mil 
jovens, de 7 a 17 anos. 

Esses jovens são escolhidos principalmente com o critério que nós 
adotamos pelas escolas. As professoras e as diretoras são os melhores 
termômetros para nós para escolha desses alunos, desses jovens que 
vêm aos nossos quartéis para participar de atividade esportiva, atividade 
de inclusão social, reforço escolar, programas de saúde e parte sanitária.

Para os senhores terem uma ideia, nós providenciamos uma con-
dução, buscamos os garotos numa comunidade e os levamos para uma 
organização militar. Lá esses garotos são alimentados; depois eles rece-
bem um reforço escolar. Aqueles que têm algum problema – problema 
dentário, problema de saúde – que não faz parte, que não está no bojo, 
são atendidos. Nós colocamos isso como um plus, damos isso com mui-
to carinho e muito respeito a essas crianças. Depois, eles têm a parte 
esportiva, em que se integram.

Na parte do reforço escolar e na parte de cidadania, esses jovens 
aprendem sobre o Hino Nacional, a Bandeira Nacional, os símbolos 
nacionais. São coisas simples. Nós não estamos lá fazendo nenhuma 
catequese para que jovens ingressem nas Forças Armadas. Pelo contrário, 
nós estamos acrescentando. Hoje, a cada dia, estamos incrementando 
o trabalho para dar a esses jovens, primeiro, um horizonte, uma luz 
no fim do túnel, e dar a eles uma pequena parte profissionalizante. 
Naquelas organizações militares em que nós temos condições de dar 
alguma iniciativa profissionalizante, nós fazemos isso. E fazemos isso 
com muita dedicação. Quem faz isso é um soldado lá na ponta da linha, 
um sargento, um cabo, que é uma pessoa humilde, mas uma pessoa que 
respeita a nossa juventude. Acho que o maior valor do nosso país são os 
nossos jovens.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Passo a palavra ao 
general Megid, para que possa responder aos questionamentos.

O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Deputado Renan Filho, obrigado 
pelas perguntas, que, acredito, permitem que exploremos um pouco 
mais o que foi dito. Vou começar pelas mais simples.

Quanto às praças esportivas do Rio de Janeiro advindas do Pan-Ame-
ricano, todas as que temos dentro da área dos Jogos Mundiais Militares 
estamos utilizando. Então, exatamente a sua observação é procedente. 
Houve essa preocupação de verificar o que estava disponível. Isso facili-
tou muito o planejamento de um evento desse vulto. 

E nós estamos utilizando a Arena Multiuso, na Barra da Tijuca, e tam-
bém o Parque Aquático Maria Lenk; estamos usando o Engenhão, que 
será a nossa principal arena, com atletismo, futebol e as duas cerimônias, 
a de abertura e a de encerramento, já que o Maracanã está em obras. Esta-
mos utilizando o Complexo Olímpico de Deodoro, que já é praticamente 
dentro da Vila Militar, e, no Campo dos Afonsos, o Centro Nacional de 
Tiro Esportivo, o Centro Nacional de Hipismo e o Centro Nacional de 
Pentatlo Moderno. Os três foram feitos durante o Pan-Americano. So-
freram manutenção agora, nos Jogos Mundiais Militares. Nós fizemos a 
manutenção com recursos do Ministério da Defesa e também do Minis-
tério dos Esportes. Modernizamos algumas estruturas. Provavelmente, 
prosseguindo dessa maneira, estarão aperfeiçoados para 2016.

As Vilas de Atletas estão em três áreas militares, da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, e a previsão de emprego após os Jogos Mun-
diais Militares é servirem de moradia para as famílias daqueles militares 
que servem nos quartéis do Rio de Janeiro. Então, esse é o legado so-
cial que vai ficar. Há uma grande demanda de moradias no entorno dos 
quartéis do Rio de Janeiro, apesar de ser uma guarnição antiga, histórica 
no Rio de Janeiro, e também vai atender a essas famílias que hoje ou 
moram muito distantes, ou, além de morarem distantes, ainda pagam 
aluguel. Além disso, uma parte das Vilas faz parte do planejamento dos 
Jogos Olímpicos de 2016, e os apartamentos serão novamente cedidos 
ao Comitê Olímpico Brasileiro para ser a Vila de Arbitragem. Após os 
Jogos Olímpicos, retornam de novo às Forças Armadas. Isso tudo está 
organizado desde 2008 e está seguindo nessa sequência de integração.

No caso dos voluntários, nós os aproveitamos, sim. Aproveitamos 
o processo feito no Pan-Americano, que talvez seja o maior recruta-
mento de voluntários feito no curto prazo. Existe um banco de dados 
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de voluntários do Pan-Americano de 2007, e nós tivemos acesso a ele. 
Acionamos esse pessoal. Nem todos podem ser novamente voluntários, 
mas muitos estão repetindo. Para os nossos voluntários selecionados, 
nós estamos fazendo um treinamento a distância, via internet, que a 
Fundação Trompowsky, ligada ao Exército Brasileiro, está propiciando, 
um treinamento para entender a cultura das delegações, o espírito de 
jogos olímpicos, de jogos esportivos, e o atendimento ao público. Farão 
um treinamento também presencial, agora em julho. E, na sequência, 
teremos de novo um outro banco de dados para ficar para os próximos 
eventos. Normalmente, há essa passagem do voluntário de um evento 
para outro.

Com relação às observações que adquirimos nesses dois anos e meio 
sobre planejamento e execução de um evento de grande vulto como esse, 
no caso esportivo, ou então, conforme vem a seguir a Copa 2014 e os Jo-
gos Olímpicos de 2016, eu acredito que a principal lição que retiramos 
é nós termos projetos definidos logo no início do evento, da preparação 
do evento, estarmos com eles dentro do nível executivo, porque, muitas 
vezes, o projeto é no nível básico – e aconteceu conosco também. Aí o 
projeto executivo dá o devido detalhamento para nós termos ideia de 
execução, cronograma e custo.

E diria que o grande problema é justamente nós iniciarmos o evento 
com os projetos nesse nível executivo, criarmos o cronograma. E, na 
sequência, fazemos a gestão, tanto a gestão do acompanhamento parti-
cularmente, seja projeto de obra de infraestrutura, seja projeto de for-
mação de mão de obra, seja de prestação de serviço, e a gestão do risco, 
para que façamos modificações a tempo de estarem em boas condições 
quando chegar a data do evento.

Isso aconteceu conosco. Tivemos alguns projetos atrasados porque 
não conseguimos dar a devida velocidade. Tínhamos as alternativas. Ado-
tamos as alternativas agora no início deste ano. Com isso, estamos em 
condições de, praticamente no final do mês de junho, estarmos com todas 
as atividades em condições de realizar esses Jogos Mundiais Militares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Vou passar nova-
mente a palavra ao almirante Gambôa, que quer fazer mais algumas 
considerações a respeito da Copa do Mundo.

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – É só uma pe-
quena consideração.
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Um aprendizado que nós tivemos com a organização dos Jogos Mun-
diais Militares, muito simples, é que temos que acreditar no relógio. O 
que quero dizer com isso, com essa figura? O tempo passa e é implacá-
vel; o tempo passa muito rápido. 

Eu entendo que, a partir do momento em que o Brasil recebeu aquela 
leitura de que nós iríamos organizar os Jogos Olímpicos de 2016, no dia 
seguinte, nós teríamos que começar a executar o nosso planejamento. 
Isso me preocupa um pouco porque nós temos uma cultura – que é um 
pouco latina, mas o brasileiro é muito forte nessa cultura – de deixar um 
pouco para a última hora. E o tempo é implacável. Por isso volto a dizer 
que temos que acreditar no relógio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Vamos prosse-
guir com a audiência pública. Para tanto, passo a palavra ao eminente 
deputado Romário, pelo tempo de três minutos, para fazer suas consi-
derações sobre a apresentação de hoje.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Boa tarde, presidente da Mesa em 
exercício, deputado Renan Filho, boa tarde a todos os deputados e boa 
tarde a todos os presentes.

Gostaria de dizer ao Sr. General de Brigada Jamil Megid Junior e 
ao Sr. Bernardo José Pierantoni Gambôa, vice-presidente da Comissão 
Desportiva Militar do Brasil, que é uma grande honra, um grande pra-
zer recebê-los aqui. Acredito que a vinda dos senhores a esta Casa, com 
certeza poderá nos colocar, da forma como foi feita a exibição, a par de 
muitas coisas que irão acontecer nesses Jogos Militares e de que não 
tínhamos conhecimento.

Das perguntas que eu tinha a fazer, muitas já foram feitas pelo pró-
prio presidente da Mesa, mas tenho mais algumas aqui.

São as seguintes: quais são as preocupações do Conselho Internacio-
nal do Esporte Militar com relação à sensibilidade do público dos jogos, 
ou seja, das pessoas com deficiência? Na verdade a pergunta serve para 
os senhores.

Para abrigar as delegações, estão sendo construídas três Vilas de 
Atletas Militares: a Vila Branca, em Campo Grande, em que vão po-
der estar 2.358 atletas; a Vila Verde, em Deodoro, com capacidade para 
2.436 atletas, e a Vila Azul, no Campo dos Afonsos, para 2.396 atletas. 
Após os jogos, as habitações serão transformadas em residência para 
militares das três Forças?
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A Vila Verde será utilizada nos Jogos Olímpicos de 2016? Existirão 
pessoas morando nessas casas até 2016. Elas sairão durante as Olimpí-
adas, ou as casas ficarão vazias durante os próximos cinco anos? Caso 
existam pessoas nessas casas durante esse período, para onde elas iriam 
durante as Olimpíadas?

Hoje foi lançado o maior plano de transporte solidário já colocado 
em prática pelo Conselho Internacional de Esporte Militar – TravelPlan 
–, num esforço do CISM, somando com o Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI), do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Itália. Na prática, como 
funcionará esse projeto, no caso, no Rio de Janeiro?

Se eu não me engano, o orçamento dos 5º Jogos Mundiais Militares 
chegou a 1,463 bilhão. Não foi isso, mais ou menos? A pergunta que eu 
tenho a fazer aos senhores é: quais seriam as obrigações dos governos 
federal, estaduais e prefeituras em relação à verba destinada para esses 
jogos, e se essa verba, se esses governos realmente vão ajudar com algum 
valor desse 1,463 bilhão?

Por último, não é nenhuma pergunta, é apenas um pedido: tem como 
colocar o futevôlei no meio dos jogos de exibição?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Deputado Romário, 
concluiu?

Passo a palavra aos palestrantes para iniciarem as respostas. Almi-
rante Gambôa.

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Deputado Ro-
mário, vou começar pela mais fácil, pelo futevôlei: infelizmente, não dá para 
colocar mais, mas nós vamos ter o vôlei de praia, que não é ainda um espor-
te oficial do CISM, que o CISM apóia, mas nós vamos ter o vôlei de praia.

E vamos ter também, no fim de semana anterior, o beach soccer. 
Vamos ter um campeonato de beach soccer, com quatro equipes que 
a Confederação vai nos apresentar. Mas tem um fator importante do 
beach soccer – é que nós vamos levar oito equipes das Unidades de 
Polícias Pacificadoras (UPPs) do Rio de Janeiro.

Esse campeonato não faz parte da organização dos 5º Jogos Mundiais 
Militares. A Confederação é que está organizando isso; nós estamos 
dando apoio, por esse sistema e por esse propósito de convocarmos, e 
convidarmos, oito UPPs, oito equipes, que vão treinar primeiro, depois 
vão fazer uma escolinha e em seguida vão fazer esse campeonato, que 
vai ser um extra.
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O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – O senhor sabe que com isso está 
deixando de fora o esporte mais charmoso do Rio de Janeiro, de praia, 
que é o futevôlei. (risos)

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Sem dúvida. 
Eu concordo. Mas isso foi uma decisão já anterior, e nós estamos em 
cima da hora, já estamos a 45 dias dos jogos. Não dá para incluí-lo. Eu 
peço ao deputado que entenda nossa posição.

Mas podemos apoiar esse esporte, temos instalações para isso, elas já 
estão prontas. Num futuro próximo, poderemos incrementar o futevôlei 
nas nossas arenas esportivas.

Eu vou deixar para o general Megid. Nós dividimos mais ou menos, 
de acordo com nossas funções. Eu vou falar do TravelPlan, que é o 
Plano de Solidariedade. Existe no Conselho Internacional do Esporte 
Militar (CISM) uma Comissão de Solidariedade que eu tenho a honra 
de presidir.

O presidente do CISM é um coronel dos Camarões, Kalkaba, que me 
convidou para ser, no ano passado, presidente dessa comissão, e o CISM 
presta essa solidariedade, esse apoio aos países menos favorecidos, para 
que venham participar dos jogos.

Qual é a contribuição brasileira, que é muito forte? A Força Aérea 
Brasileira, o governo brasileiro, ofereceu duas aeronaves – são esses 707, 
conhecidos como “sucatões”, antigos aviões presidenciais –, e nós vamos 
transportar 280 atletas africanos que vêm ao Brasil para participar. Isso 
é feito com base em qual critério? Os países são divididos no CISM de 
acordo com sua economia. Então, aqueles países que têm a renda per 
capita mais baixa serão os favorecidos.

Então, nós criamos quatro hubs, quatro cidades, na África, onde o 
nosso avião vai passar e vai trazer esse pessoal. O Comitê Internacional 
de Esportes Militar também conseguiu algum dinheiro com a Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) e com o Comitê Olímpico para aportar 
alguns tickets aéreos, a fim de que atletas desses países possam chegar 
a essa cidade-hub, onde será o ponto de concentração, para que a nossa 
aeronave os traga para cá.

O Canadá pagou anuidades de alguns países. Os Estados Unidos 
apoiarão, também com aeronave militar, com número menor do que o 
nosso, os países do Caribe e das Antilhas. A Itália também vai apoiar com 
aeronave militar, trazendo alguns atletas, em torno de 40, principalmente 
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dos países do Leste Europeu, que estão dentro da classificação de uma 
economia mais baixa.

Não sei se respondi a sua pergunta.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Respondeu. Perfeito. 
O SR. BERNANDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Eu vou passar 

a palavra ao general Megid para ele falar sobre a pergunta da acessibi-
lidade, que é uma muito interessante e, é lógico, que está dentro dos 
critérios, e para falar também do orçamento e da parte das três vilas.

 Se quiserem que eu complemente a questão do orçamento, também 
estou pronto para complementar.

O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Obrigado pelas perguntas, deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Antes de o senhor 

responder, general, eu gostaria de passar a presidência novamente ao 
deputado Jonas Donizette.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Tem a palavra 
o general.

O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Obrigado. 
Todos os esportes previram, já como planejamento, a acessibilidade 

às arenas. Para as que não tinham, nós criamos, já como melhoramen-
to dessa facilidade de acesso às instalações e estamos acertando com 
o sistema de transporte da prefeitura e do estado para que haja esse 
transporte também facilitado para o pessoal poder acessar e acompa-
nhar as competições. 

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Mas quando eu digo acessibilidade, 
não estou dizendo simplesmente no âmbito do esporte, mas, por exemplo, 
dessas vilas, dos estádios onde serão realizados os jogos. Vocês estão 
acompanhando isso? A pergunta mais importante: vocês têm consciência 
de que isso é fundamental? Muitas pessoas hoje, principalmente no 
Rio de Janeiro, como os senhores sabem, têm muita dificuldade de 
chegar a vários lugares, shoppings, cinemas, supermercados, porque, 
infelizmente, existe uma lei para ser cumprida e não é.

Então, a pergunta que eu faço é se os senhores estão por dentro desse 
trabalho e se, realmente, será feita a acessibilidade. Quando se fala em 
acessibilidade, as pessoas sempre se referem à cadeira de roda, ao cadei-
rante. Não é só cadeirante que vai ver jogo, vai mudo, surdo, inclusive 
cego vai ver jogo. Então, são várias pessoas que têm deficiência. E a per-
gunta é: para esse evento dos 5º Jogos Mundiais Militares, nós, do Rio 
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de Janeiro, os cariocas, o estado em geral, estaremos preparados para 
receber isso e ver esses jogos?

O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Pois é. Naquilo em que nós pude-
mos trabalhar... Particularmente nas arenas, as vilas têm um acesso res-
trito. O acesso mesmo, de público, é restrito. Mas, de qualquer maneira, 
como são vilas recém-construídas, elas estão dentro da legislação atual, 
que é bastante atualizada para esse tipo de acessibilidade também. En-
tão, as vilas até que estão muito bem preparadas, mas o acesso é restrito. 
Nas arenas, que seria o outro aspecto, em todas as que nós moderniza-
mos, nós tivemos essa preocupação. E agora nós estamos tentando ver 
se estendemos até lá o transporte público, com essa condição para se 
chegar até a arena. Então, algumas nem a linha de ônibus têm. 

Então, nós estamos em um acerto entre estado e município, para que 
haja a extensão das linhas de ônibus, para que o público chegue lá, e já 
dentro desse conceito mais atual de acessibilidade geral. Vamos tentar 
dar esse apoio específico no atendimento ao público. 

Quer dizer, como planejamento e como meta, existe, sim. Agora, di-
zer que estamos totalmente preparados, como a cidade toda que teria 
que se movimentar nisso, eu acho que é passo a passo. Talvez não tenha-
mos essa totalidade de atenção a esse público especial.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – E o senhor acredita, dentro dessa 
mesma pergunta, que o que vai se começar a fazer hoje, em âmbito de 
acessibilidade, pode vir a ser um grande legado para os próximos gran-
des eventos que teremos no Rio de Janeiro, especialmente os jogos da 
Confederação, Copa do Mundo e, principalmente, as Olimpíadas? 

O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Com certeza. Eu acho que haveria 
não só melhoria de infraestrutura e meios de transporte. Eu acho que o as-
pecto importante é que encontramos muitas empresas, e o cidadão aler-
tando sobre isso. Em várias reuniões que nós fazemos mensalmente lá no 
Rio de Janeiro com os nossos principais parceiros, é levantada e debatida 
essa questão, e é por isso que ela faz parte do planejamento. Então, acredi-
to que a grande melhoria, ou o grande legado, é essa maior conscientiza-
ção para esse aspecto específico de atendimento a esse público.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Só mais duas coisinhas, para fina-
lizar. Eu sei que estou passando um pouco do tempo.

Virão as Paraolimpíadas e depois as Olimpíadas, e sempre que são re-
alizados eventos como esses em países que não estão preparados ainda 
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para permitir a acessibilidade a pessoas com qualquer tipo de deficiên-
cia, existe um grande problema durante os jogos. Então, vamos começar 
agora. A partir de agora nós temos praticamente seis anos para colocar 
a casa em dia. 

Talvez não consigamos fazer com que o Rio de Janeiro seja um mo-
delo de cidade no que se refere à acessibilidade, mas estou ouvindo e 
sentindo realmente que os senhores têm essa preocupação, que é muito 
importante. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não se deram con-
ta da importância dessas pessoas que vão hoje ver e, daqui a seis anos, 
praticar o esporte.

E a última pergunta: desses 20 esportes que nós temos, dessas 37 mo-
dalidades, quais são aquelas, que os senhores acham, em que temos con-
dição de realmente sermos campeões, de conquistar medalha de ouro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – O almirante 
Gambôa vai responder as duas últimas perguntas do deputado Romário.

O SR. BERNANDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Deputado, eu 
primeiro gostaria de voltar um pouco ao tema da acessibilidade e falar 
dos Jogos Paraolímpicos, que nós não chamamos de olímpicos, porque 
os nossos jogos são militares, e não damos esse nome “olímpico” a eles. 
Nós os chamamos de jogos de atletas militares handicapados. Então, o 
CISM está preocupado com isso. Nós estamos preocupados também.

Voltando à acessibilidade: por exemplo, no centro de educação f ísi-
ca da Marinha e nas novas instalações do centro de educação f ísica do 
Exército, na Urca, nós já tivemos essa preocupação, e as instalações já 
estão preparadas com essa acessibilidade, de uma maneira geral. Isso 
para corroborar a ideia do CISM de fazer jogos para militares que te-
nham algum problema e sejam handicapados. 

No Brasil, por força de lei, o nosso militar, quando sofre algum 
problema, vai para a reforma – ele é reformado, ele não volta ao serviço 
ativo. Nós não temos essa cultura ainda de vermos esses militares 
retornando à ativa para prestarem serviço, apesar de poderem fazer 
muita coisa ainda. Mas o CISM pretende realizar jogos com atletas 
militares, principalmente com os Estados Unidos, com países que estão 
muito ligados à guerra. 

A Colômbia tem um número enorme de militares que participam 
dos jogos paraolímpicos, e os Estados Unidos também. Nós estamos 
juntando todos, pois temos poucos atletas, mas nós já estamos, na Co-
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missão Desportiva Militar do Brasil, cujo presidente sou eu, fazendo o 
levantamento desses atletas para que possamos participar disso no fu-
turo. E em alguns esportes nós temos bastantes chances de nos sairmos 
bem, com militares que hoje estão reformados, mas que podem se sair 
muito bem e representar bem o nosso país.

Quanto aos esportes em que nós temos chance, que são vários, eu 
vou citar alguns, e não quero que me levem a mal e digam: “Puxa, o al-
mirante citou alguns aqui, mas esqueceu um ou outro”. São 20 modalida-
des, e nós temos chances em todas, mas de ganhar medalha de ouro nós 
temos chance tanto no futebol como no voleibol masculino e feminino. 
No basquetebol também estamos com uma equipe muito forte. Na vela 
nós temos bastante chance no feminino. No masculino eu estou mais 
esperançoso, mas não vai ser muito fácil, mas na vela estou com muita 
esperança de que nos saiamos muito bem.

No boxe, em algumas modalidades, nós temos atletas muito bons. 
Eu vou passar aqui para não esquecer nenhum. Judô é outra modalidade 
em que estamos muito fortes e temos atletas muito bons. Na natação 
e no atletismo, por serem esportes individuais, também vamos ganhar 
bastantes medalhas. No tiro também temos atletas muito bons, que par-
ticiparam dos campeonatos e se saíram muito bem. No pentatlo moder-
no também temos atletas muito bons. Tivemos uma belíssima surpresa 
agora no pentatlo militar, que era um esporte em que nós não tínhamos 
muita esperança. Acabamos de participar de um campeonato na Itália 
e tiramos o primeiro lugar por equipe. Então, isso já nos deu uma espe-
rança maior.

No pentatlo naval nós não temos tanta tradição, mas fizemos dois 
campeonatos aqui no Brasil neste ano e nos saímos muito bem também. 
Temos chance de estar pelo menos entre os três primeiros no pentatlo 
naval. No tae-kwon-do nós temos alguns atletas que despontam, que 
se saem muito bem. Realmente os orientais são muito fortes, mas nós 
temos chance.

No triatlo também nós temos atletas muito bons, atletas de ponta, 
que, tenho certeza, vão se sair muito bem. Eu estou falando não só dos 
atletas que estão por aí, mas dos que estão participando. Nós estamos 
concorrendo e participando de campeonatos mundiais no âmbito do 
CISM, dentro dessa família CISM, e a nossa colocação, a nossa pontua-
ção nesses campeonatos é que me permite dizer aqui – não estou falan-
do para agradar nem para ser simpático – que seremos o terceiro ou o 
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quinto. Isso eu estou falando com forma, com base, com dados práticos 
e reais que nos levam a essa avaliação.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, almi-

rante Gambôa. Vamos dar sequência aos trabalhos.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Pois não.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu vou esperar os outros colegas 

perguntarem, mas, no final, se for possível, eu gostaria de tocar em um 
assunto que não tem muito a ver com a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Perfeito. 
Nós temos inscritos os deputados Valadares Filho, Edinho Bez...
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Pois não, Chiquinho. 
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Sr. Presidente, te-

nho a honra de dizer que está nos visitando o ex-jogador e goleiro da 
Seleção Brasileira, Paulo Victor, que é nosso companheiro e uma pessoa 
que hoje faz muito pelo esporte nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Muito obrigado. 
Seja muito bem-vindo, Paulo. É uma honra ter a sua presença conosco 
na Comissão de Esportes.

Eu vou fazer o seguinte: se todos os deputados concordarem, nós 
vamos fazer um último bloco geral com todos os questionamentos, 
porque, dos deputados inscritos na lista, estão aqui Valadares Filho e 
Acelino Popó. Então, primeiro o deputado Valadares, depois o deputado 
Popó. E, com isso, nós concluímos a lista de oradores inscritos.

O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero cumprimentar o brigadeiro Bernardo José Gambôa, 
presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil. Cumprimento 
também o general-brigadeiro Megid Junior, coordenador-geral do 
Comitê de Planejamento Operacional dos 5º Jogos Mundiais Militares.

Não tenho nenhum questionamento a fazer, Sr. Presidente, e serei 
breve, porque as dúvidas que tinha já foram esclarecidas com os ques-
tionamentos feitos pelos deputados Renan Filho e Romário. Mas quero 
registrar – e não poderia ser diferente – a alegria desta comissão, dos 
parlamentares, ouvindo a explanação sobre a organização dos 5º Jogos 
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Mundiais Militares, de saber que as coisas estão andando, o que mostra 
que o Brasil, como foi dito aqui pelo deputado Renan Filho, tem ver-
dadeiramente competência para sediar eventos de tanta grandiosidade 
como este. Cito vários significados: o legado social que vai ficar; a intera-
ção entre os militares de várias nações diferentes; o incentivo ao esporte 
– atletas desses jogos poderão disputar as Olimpíadas.

Enfim, todos estamos de parabéns por sermos brasileiros e por es-
tarmos no caminho certo. E os senhores, militares que tanto honram 
este país e o parlamento brasileiro, estão dando esta bela contribuição 
ao desporto, esta bela contribuição às grandes competições que terão 
início a partir de 14 de julho. Sem dúvida, os senhores entrarão para 
a história como os organizadores dos jogos mais bem organizados de 
todos os tempos.

E que nós possamos ser vitoriosos dentro e fora deles. Tenho certeza 
de que seremos vitoriosos, pelo planejamento exposto aqui, com muitas 
medalhas e muitas alegrias para os militares e para o povo brasileiro.

Parabéns. Fiquem com Deus.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Valadares Filho, pela participação.
Com a palavra o deputado Acelino Popó.
O SR. DEPUTADO ACELINO POPÓ – Exmo. Sr. Presidente Jo-

nas Donizette, vice-almirante Gambôa, general Megid, é um pra-
zer recebê-los nesta Casa, para esclarecerem como vão ser os Jogos 
Mundiais Militares.

Eu tive oportunidade de conhecer alguns militares e falar do passado. 
Alguns deles foram lutadores de boxe, na época em que havia muito 
boxe nas Forças Armadas.

Quero fazer alguns agradecimentos. Tive a oportunidade de ir a Sal-
vador, na semana passada, e conheci um pouco da Base Aérea de Sal-
vador, juntamente com o brigadeiro Átila Maia, que estava aqui ainda 
há pouco. E lá pude conhecer um pouco da história do Orion, o avião 
que está chegando para patrulhar a costa brasileira. Muito interessante. 
Acho que vai ajudar muito nestes Jogos Militares Mundiais.

E quero dizer que há uma força muito grande no boxe para os Jogos: 
o campeão Pan-Americano Pedro Lima. Tenho certeza de que é uma 
esperança de medalha.
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Aproveito para parabenizar meu sobrinho que conseguiu ganhar de 
um cubano por nocaute no primeiro round, em Cuba. Ele tem 17 anos 
de idade e é uma promessa para o boxe brasileiro.

Agradeço aos senhores. Espero que tenhamos bons Jogos Militares 
Mundiais, e que eles deixem um legado para o nosso país. Espero que os 
atletas que vão representar as Forças Armadas possam dar seguimento à 
carreira esportiva. E pode haver Jogos Pan-Americanos Militares, pode 
haver Jogos Mundiais. Os senhores podem criar outras oportunidades 
para os atletas. Infelizmente, este país não oferece muitas oportunidades 
para os atletas. Mas os senhores estão abrindo esta porta.

Eu sou prova disso. Eu só pude fazer carreira e ganhar a vida fora do 
país. Se eu a tivesse seguido aqui, não teria feito da maneira como dese-
java. Tive de ir para outro país, assinar contratos com televisão de outro 
país, contratar promotores de outro país, porque infelizmente o meu 
país não me deu essa estrutura.

Eu fico muito feliz de participar desta comissão e de presenciar a 
vontade, o querer de cada um dos membros – Romário e eu já fomos 
atletas, assim como Danrlei e Renanzinho, que é novo e gosta de espor-
tes, encabeçando essa nossa caminhada para as Olimpíadas e os Jogos 
Pan-Americanos. Vemos muitas pessoas, até mesmo parlamentares, 
criticarem muito as Olimpíadas e o Pan-Americano, mas nós estamos 
aqui na defesa das Olimpíadas e do Pan-Americano.

O mais importante de tudo é o legado que isso vai deixar – e eu conto 
com a ajuda dos senhores nesses Jogos Mundiais Militares –, o legado 
social e o legado para os atletas. Para muitos atletas, quando acaba a ati-
vidade, quando acaba o patrocínio, acaba tudo. A minha luta maior aqui 
no Congresso é a de colocar esses atletas... Muitos atletas não sabem ler 
nem escrever, mas vivem dando aulas de boxe. E os atletas têm a obri-
gação de ter o registro no Cref para dar aulas de boxe. Mas alguns não 
sabem ler nem escrever, só aprendeu aquilo, largou tudo na vida para 
ser atleta, conseguiu ser atleta e dar aula daquilo que faz. Infelizmente, 
ainda há burocracia que não deixa essas pessoas sobreviverem. Muitas 
estão indo para a criminalidade por falta de oportunidade.

Eu agradeço aos senhores. Espero que estes sejam os maiores Jogos 
Mundiais Militares de todos os tempos, das cinco edições.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Popó.

O deputado Otavio Leite está inscrito. Com o deputado Otavio Leite, 
vamos encerrar a fala dos deputados. Depois passaremos a palavra ao 
general Megid e ao almirante Gambôa. O deputado Romário também 
gostaria de fazer uma observação, ao final.

Com a palavra o deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Meu Presidente, deputado 

Donizette, almirante Gambôa, general Megid, em cujos nomes gostaria 
de cumprimentar as Forças Armadas brasileiras pelo desafio de organi-
zar este megaevento da maior importância, uma oportunidade a mais 
para o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro.

Não tive a oportunidade de ouvir toda a apresentação dos senhores, 
pois aqui fazemos 15 coisas ao mesmo tempo, às vezes. No entanto, não 
queria me furtar de indagar algo que me chamou atenção e já foi objeto 
inclusive de preocupações expressas na imprensa, etc., acerca daquilo 
que seria um ganho muito grande, em especial para o Bairro de Campo 
Grande, no Rio de Janeiro. E eu me refiro ao Centro Esportivo Miécimo 
da Silva, um complexo importante da prefeitura da cidade que há alguns 
anos obteve um ganho fundamental, um ginásio, além de várias pistas, e 
que seria um dos pontos importantes para a realização de alguns certa-
mes, de algumas etapas dos jogos. Em função de se tratar de um evento 
dessa magnitude, necessitaria de algumas melhorias, de alguns inves-
timentos, como vários outros equipamentos receberam, em termos de 
investimentos públicos.

Estou aqui revelando o que me parece ser. Eu queria o comentário 
dos senhores. Não obstante ter sido o objetivo inicial da organização 
dos jogos utilizar esse equipamento da prefeitura, as verbas necessárias 
para aperfeiçoá-lo, reequipá-lo e atualizá-lo, em termos de infraestrutu-
ra, não foram aportadas.

Aí eu pergunto: o que de fato aconteceu em relação à utilização do 
Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande? Ele vai ou 
não ser utilizado? Se não for utilizado, por quê? A prefeitura deixou de 
fazer o investimento com o qual se comprometeu? Ou o governo do 
estado, ou a União?

Enfim, é um tremendo equipamento. E a grande oportunidade que se 
tem em jogos dessa relevância, como aqui já se falou, é a do legado que 
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fica. Então, seriam investimentos muito importantes para a melhoria da 
qualidade daquele espaço fundamental para a atividade esportiva de mi-
lhares de cidadãos do Rio de Janeiro. A área, aliás, é pobre, a zona oeste 
da cidade do Rio de Janeiro.

A minha pergunta é pontual: o que aconteceu em relação à participa-
ção desse equipamento, o Centro Esportivo Miécimo da Silva?

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Otavio Leite.
O deputado Francisco Escórcio quer usar a palavra também.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Eu fui mexido pelos 

meus colegas. Nordestino e maranhense que sou, vejo que o esporte, 
principalmente o esporte olímpico, não chega às regiões mais distantes 
do centro nervoso deste país. Por quê? Falta o quê? Gente nós temos, 
vontade nós temos. E as condições para levarmos o esporte até lá? Essa 
é a minha preocupação.

Querido presidente, deputado Jonas, que é de um estado grande, da 
cidade de Campinas, eu tenho esse sentimento de falar pelos mais ne-
cessitados deste país. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Francisco Escórcio. 
Deputado Romário, parece-me que duas das suas indagações não fo-

ram respondidas. É isso, deputado?
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – É, sobre as vilas e sobre o valor em 

relação aos governos. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Quer acrescen-

tar alguma coisa, deputado, ou é somente isso? 
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Não. Eu gostaria de falar depois. 

Não há mais nenhum deputado inscrito para fazer perguntas?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Não, o último 

deputado inscrito é V.Exa.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Então, eu vou aproveitar a oportu-

nidade e fazer outras perguntas aos senhores.
Nós sabemos que no Rio de Janeiro existe um problema muito grave, 

como em todo o Brasil, relativo ao crack. E agora o estado foi invadido 
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pelo oxi, outro tipo de droga que, segundo especialistas, leva querosene, 
vidro moído, cal e várias outras substâncias. Dependendo do uso e do 
tempo, pode matar em seis meses. 

Nas comunidades, como as pessoas gostam de falar – eu, particular-
mente, gosto de falar “favela”; e nasci numa favela chamada Jacarezinho 
–, cada vez mais diminui o espaço para as crianças e os jovens pratica-
rem qualquer tipo de esporte, principalmente o futebol, que é o mais 
praticado por todos nós. 

A pergunta que eu faço aos senhores, que são militares, é se existiria a 
possibilidade – porque acho que 90% dos quartéis no Rio de Janeiro têm 
campo de futebol e quase todos estão próximos a comunidades carentes 
– de ser feita uma parceria, através dos senhores, talvez entre governo 
estadual, prefeitura e associações comunitárias, para a utilização desses 
espaços que praticamente não são usados pelas crianças e pelos jovens. 
Consequentemente, estaríamos ajudando esses jovens e essas crianças a 
não praticarem esses atos que temos visto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Vou passar a pa-
lavra ao almirante Gambôa e, depois, ao general Megid. Podem respon-
der a todas as indagações. 

O deputado Valadares fez mais um comentário; depois ouvimos os 
deputados Popó, Otávio Leite, Chiquinho e Romário. 

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Primeiramen-
te, gostaria de mais uma vez reiterar os nossos agradecimentos por essas 
perguntas e por esses questionamentos. Estamos inteiramente abertos 
para este questionamento, não só enquanto durar esta audiência públi-
ca, mas também depois, para continuarmos com essas discussões. Fo-
ram tocados pontos importantíssimos.

Deputado Popó, V.Exa. falou dos atletas. Eu gostaria de dizer a V.Exa. 
que tocou num ponto muito importante. O que as Forças Armadas 
entenderam com esses jogos? Com essa bela oportunidade, qual é a 
nossa contribuição para a sociedade e, principalmente, para os atletas? 
Criamos essa possibilidade, esse programa de ingresso de atletas de alto 
rendimento nas Forças Armadas. Como mostrei, temos hoje cerca de 
300 atletas. É pouco, mas são 300 atletas. Muitos desses atletas, que 
V.Exa. conhece, têm poucas possibilidades, não têm patrocinadores, não 
são conhecidos, mas são atletas de grande dedicação. Por serem atletas 
de alto rendimento, atletas de grande dedicação, são disciplinados e 
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pensam no nosso país, pensam em bem representá-lo e em competir 
com garra, com respeito, com lealdade, dentro das regras.

Para nós foi muito fácil trazer e acolher esses atletas nas Forças Ar-
madas. Eles hoje recebem todo o apoio e a infraestrutura esportiva para 
treinamento. Dentro dos nossos centros de treinamento temos infraes-
trutura de nível olímpico. Por isso foi apresentado que elevamos esses 
jogos: não são “jogos de quartel”, são jogos com nível olímpico. Para isso 
há infraestutura montada. O tanto que o país investiu foi para ter esse 
nível bom. Pensando em quê? Pensando, principalmente, no grande le-
gado, no legado esportivo. Não é a infraestrutura somente. Não se pensa 
somente em fazer um campo ou uma quadra, uma boa piscina. O maior 
valor disso tudo são os atletas. E nós investimos nisso. 

Então, o atleta foi acolhido nas Forças Armadas, ele tem toda a infra-
estrutura para treinamento, tem acompanhamento f ísico e psicológico, 
fisioterapia e nutricionista. E no final do mês ainda recebe um pequeno 
salário. Como todos os senhores sabem, militar ganha pouco. Então, o 
atleta recebe um pequeno salário. 

Foi muito bonito o que ouvi, chega a emocionar, de uma das atletas 
que voltaram de uma competição de voleibol nos Estados Unidos – não 
perderam uma partida, voltaram de lá invictas: “Almirante, foi a primei-
ra vez na minha vida que pude sair do país para competir e trazer um 
presentinho para a minha mãe”. Eu fico emocionado, sem brincadeira. 

Esses atletas estão aí, passam, são “usados” – entre aspas –, ou en-
tão competem e, se têm algum problema, alguma contusão, são aban-
donados. Nós não estamos querendo fazer isso. Estamos tratando com 
respeito esses atletas. Então, entendemos que estamos dando uma con-
tribuição ao nosso país com o apoio a esses 300 atletas. Esse é o nosso 
entendimento sobre a questão.

O deputado Chiquinho comentou a chegada desses jogos aos pontos 
distantes do país. Eu concordo com V.Exa. Esses jogos estão concentra-
dos no Rio de Janeiro. Por quê? Porque já tínhamos essa infraestutura 
dos Jogos Pan-Americanos e a candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016. 
Entretanto, com o nosso programa Forças no Esporte, que faz parte do 
programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, acolhemos várias 
crianças – ainda é um projeto porque não está totalmente implementa-
do, em nível de programa – e buscamos novos talentos. 

O que estamos fazendo? Com métodos científicos, buscamos entre 
esses jovens que fazem parte do programa Forças no Esporte, do pro-
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grama Segundo Tempo, novos talentos. E não estamos privilegiando a 
cidade do Rio de Janeiro, a de São Paulo ou Brasília, ou as grandes capi-
tais. Estamos trabalhando com a capilaridade das Forças Armadas para 
acolher crianças nos mais longínquos rincões do país. 

O senhor tem toda a razão. Acho que temos que dar mais oportuni-
dades. E estamos procurando fazer isso. É uma contribuição modesta? É 
modesta. Mas estamos fazendo alguma coisa – e fazendo de forma séria. 

O deputado Romário citou um ponto que eu acho crítico, o das dro-
gas, do crack, do oxi. Acho que a nossa sociedade sofre desse mal. E não 
só a sociedade brasileira, mas estamos sofrendo disso no dia a dia. Essa 
é uma questão que deve ser levantada. E peço aos senhores que tratem 
disso com a maior seriedade.

Qual é a nossa contribuição, hoje, com esse programa Força no Es-
porte e, principalmente, com o programa Mais Educação, do Ministério 
da Educação? Estamos abrindo os nossos quartéis. Não há um quartel 
nosso, não há uma organização militar que não tenha um campo de fu-
tebol, porque o militar deve ter boa higidez f ísica, boa saúde. A prática 
esportiva é comum, é uma disciplina curricular das nossas escolas, não 
só de soldados, mas também das escolas de sargentos e preparatórias, 
das academias e da Escola Naval. 

Então, isso já está sendo feito. Estamos abrindo os nossos quartéis e 
acolhendo essas crianças. Temos de fazer mais parcerias, mais articula-
ção? Temos. E eu quero fazer uma proposta ao senhor: que na semana 
que vem ou ainda nesta semana, quando tivermos tempo, articulemos 
isso, no bom sentido, para contribuir um pouco mais. 

Hoje já estamos acolhendo 12 mil crianças, mas vamos incrementar 
isso. O que pudermos vamos fazer com o coração aberto, com o coração 
de cidadão brasileiro. 

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Agradeço ao senhor. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado. 
Ficou faltando a resposta ao deputado Otavio Leite e ao deputado 

Romário, com relação às vilas.
O general Megid pode dar as respostas. 
O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – Obrigado, Sr. Presidente. 
Com relação ao que vai ocorrer com a Vila Verde, como perguntou 

o deputado Romário, logo após os Jogos Mundiais Militares ela servirá 
de moradia para militares. No caso, como é da área do Exército, ela será 
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ocupada por alunos que fazem cursos anualmente. Então, todos os anos 
haverá rotatividade. Em 2016, no cronograma desses cursos será aberto 
um espaço para que a Vila Verde seja manutenida. Vai ser ocupada du-
rante os Jogos Olímpicos, vai retornar, e esses alunos prosseguirão. 

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – O senhor está se referindo à Vila 
Verde. 

O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – À Vila Verde, que é a que está pre-
vista no Projeto Rio 2016.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Ah! Não é a Vila Azul?
O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – Não, é a Vila Verde.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Desculpe-me.
O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – Mas serviria às outras duas. É que, no 

caso do Exército, foi possível ocupá-la com alunos, que ficam por um prazo 
de 10 meses e geram uma rotatividade. Então, as famílias não são retiradas. 
Eles seguem para nova missão, num outro quartel, abrem um espaço. O que 
vamos fazer é acertar um espaço, no ano letivo, para essa cooperação. 

Com relação à pergunta sobre o orçamento, eu a junto à pergunta 
sobre o Centro Esportivo Miécimo da Silva, se me permite. O orçamen-
to basicamente é do governo federal, que tem mantido o planejamento 
plurianual. O governo federal liberou os valores, permitiu que manti-
véssemos o planejamento o mais em dia possível. Paralelamente, tanto 
o governo do estado do Rio de Janeiro quanto a prefeitura do município 
do Rio de Janeiro criaram grupos de trabalho – um grupo de trabalho 
e uma força-tarefa – em suas secretarias para interagir com o Comitê 
de Planejamento. Fazemos isso desde 2009. Dentro da complementação 
de recursos para os jogos, foram debatidas não obrigações, mas ações e 
tarefas do governo do estado ou da prefeitura da cidade em proveito dos 
Jogos Mundiais Militares, mas em áreas atinentes ao governo do estado 
ou à prefeitura.

Então, foi acertada uma lista de tarefas ou uma matriz de responsa-
bilidades, como o pessoal costuma chamar. E muitas ações foram de-
senvolvidas. O governo do estado está nos apoiando na parte de energia 
elétrica e no sistema de transporte – por exemplo: com o bilhete único, 
os voluntários poderão circular pela cidade. A prefeitura da cidade está 
nos auxiliando com o apoio do novo Centro de Operações da prefeitura, 
que vamos utilizar. Ele dá uma boa ideia do mapa da cidade. Cito tam-
bém a CET-Rio e o desenvolvimento de programas culturais. 
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Havia algumas tarefas de recuperação ou melhoria no entorno das vi-
las e das arenas. Algumas estão sendo desenvolvidas, outras nós estamos 
negociando para que sejam realizadas. Um dos itens era o Centro Espor-
tivo Miécimo da Silva, em Campo Grande. Quando do planejamento, 
previmos para ele o judô e o futebol feminino, uma área de treinamento, 
pois no local há uma pista e uma piscina. Essa era a ideia, com a mesma 
preocupação colocada pelo deputado, ou seja, distribuir no Rio de Janeiro 
a oportunidade de observar o treinamento das delegações, de participar 
das competições e ter um centro esportivo próximo. Por exemplo: o judô 
normalmente é treinado no Riocentro, mas nós o deslocamos para Cam-
po Grande, para haver essa distribuição. E também fica mais perto das 
nossas vilas de atletas, o que reduz a logísitica razoavelmente. 

Durante o ano de 2010 fizemos uma série de reuniões e tentamos co-
locar dentro dessas tarefas a melhoria e a recuperação necessárias, para 
manter a alta qualidade do centro esportivo. Ele está sendo utilizado 
pelas escolinhas, mas não para uma competição de alto rendimento. E 
foi um dos itens que, por causa da burocracia, não ganhou muita veloci-
dade. Havia datas previstas na gestão de risco que eu citei, daqueles ma-
croprojetos, e uma delas era o mês de abril, para iniciarmos essas tarefas 
de manutenção ou de recuperação do Miécimo da Silva, caso contrário, 
optaríamos por outras alternativas. 

Como não conseguimos fazer avançar com maior velocidade esse 
projeto, mesmo com o engajamento posterior da prefeitura e do próprio 
Ministério do Esporte, trocamos de arena. 

Então, hoje temos esses dois esportes deslocados. O judô irá para o 
Ginásio da Universidade da Força Aérea, em Campo dos Afonsos. Lá 
há uma menor estrutura, mas ele vai atender muito bem, inclusive pro-
piciando que a comunidade compareça – e por isso procuramos não 
mudar a localidade daquela região no entorno de Campo Grande. 

Quanto ao futebol, ampliamos o local de competição, pois o América 
Futebol Clube prontamente nos cedeu o Estádio Giulite Coutinho. 

Então, também mantivemos o futebol naquele grande entorno da 
Zona Oeste. 

As tratativas sobre o Miécimo da Silva têm continuado. Esperamos 
que, mesmo não atendendo a competições, o espaço sirva para o trei-
namento, pois isso requer menor nível de manutenção. E, ao ser devi-
damente mantido, que ele também atenda à comunidade, pois há um 
grande número de escolinhas que utilizam diariamente o Miécimo da 
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Silva, que será uma grande arena esportiva para um próximo evento, 
com certeza. 

E a mudança ocorreu exatamente por isso, ou seja, pela chegada da 
data-limite, para não ficarmos pressionados pela demanda de mão de 
obra, que está aquecida, além das condições meteorológicas, pois toda 
semana chove no Rio de Janeiro, o que provoca alguns atrasos. 

Por tudo isso, mudamos alguns locais de competição para espaços 
que já estão prontos; e isso permitiu-nos melhor planejamento na parte 
logística e na de instalação dos equipamentos eletrônicos que precisam 
ser instalados nessas arenas. 

Então, foram esses os motivos das mudanças. Mas estamos manten-
do contato com os parceiros para que prossigamos com a recuperação 
em si desses equipamentos.

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Obrigado, general. 
Apenas uma indagação: o senhor tem ideia de a quanto montava 

o custo dessa recuperação do Miécimo e de sua preparação para bem 
atender oficialmente aos Jogos? O senhor tem ideia do custo?

O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – Fizemos um levantamento con-
junto, e vimos que a obra seria orçada em torno de 4,5 milhões de reais. 

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente, apenas para com-
plementar minhas indagações. 

Eu acabei não entendendo a divisão do valor de 1,436 bilhão. O que 
seria a parte do governo federal, do governo estadual e da prefeitura? 
Não consegui entender como foi dividido isso. Não entendi o que o se-
nhor falou.

O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – Sim. O orçamento projetado é do 
governo federal, da Lei de Orçamento Anual. O que ficou acertado, e foi 
sendo discutido ao longo do tempo, foram algumas outras tarefas não 
incluídas naquele orçamento do governo federal quanto a melhorias em 
áreas públicas do estado e da prefeitura, para que fossem feitas, claro, 
em proveito dos Jogos, mas também da comunidade local. Por isso tais 
obras ficaram atreladas ao governo do estado ou à prefeitura do Rio de 
Janeiro, com os respectivos orçamentos.

Agora, se V.Exa. me permite, eu gostaria de destacar que o governo 
federal, nesse orçamento, recolheu normalmente os impostos. Não tive-
mos a isenção esportiva, que normalmente é possível, para esses eventos 
de grande vulto. Isso foi objeto de discussão nas reuniões entre todos os 
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parceiros. Mas, como não havia tempo hábil para isso, portanto, reco-
lhemos os impostos. 

Então, o governo federal recolheu cerca de 140 milhões de reais aos 
cofres públicos estaduais e federais, à guisa de impostos sobre todos os 
eventos que estamos executando.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Em nível de recursos, não houve 
qualquer ajuda de empresa privada.

O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – Especificamente, não. 
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Seguindo o que meu companhei-

ro, deputado Otavio Leite, colocou: foi feito no Pan-Americano, no 
princípio, um orçamento de mais ou menos 400 milhões. Está bem claro 
que, ao final, foram gastos 4 bilhões, ou seja, 10 vezes mais do que havia 
sido orçado inicialmente. E, segundo dizem a nossa prefeitura, o nosso 
governo, o Pan-Americano nos deixou um grande legado. Não sei se os 
senhores são do Rio de Janeiro. Primeiramente, algumas obras foram 
feitas em cima de um pântano, e os prédios estão afundando. Nós temos 
o Parque Maria Lenk. Quando ele foi construído, o objetivo era atender 
ao PAN e, talvez com uma reforma, às Olimpíadas. E isso não aconteceu. 
Está lá. Ocorrem até dois eventos por ano no parque.

Agora era para ter o Troféu Maria Lenk. Se não me engano, acabou 
não tendo porque o refletor estava quebrado e a piscina estava furada. O 
velódromo, que também era para ser construído para o PAN e poderia 
ser usado para as Olimpíadas, não aconteceu.

Em resumo, em outras palavras: os senhores, mais do que ninguém, 
sabem que, infelizmente, vêm acontecendo coisas no Rio de Janeiro que 
não se param. Com certeza, nesses Jogos militares, o primeiro evento 
em que o Brasil vai mostrar a cara, vamos dizer assim, acredito que já 
poderíamos, a partir de agora, dar um exemplo positivo das coisas que 
vêm acontecendo negativamente no nosso estado. Porque, definitiva-
mente, não foi deixado nenhum legado para o carioca com relação ao 
PAN. Nenhum. Eu só espero, como carioca, como deputado que obteve 
quase 150 mil votos – tenho obrigação de falar isso aqui, em nome des-
sas pessoas – que os 5º Jogos Mundiais Militares, se Deus quiser, deixem 
alguma coisa de positivo em todos os sentidos.

Se acompanharmos o que aconteceu no PAN e o que está acontecen-
do com o Miécimo, vai ser – desculpe a colocação – mais uma grande 
vergonha do nosso estado.
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O SR. DEPUTADO ACELINO POPÓ – Pela ordem, Sr. Presidente. 
Só para encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Deputado Popó.
O SR. DEPUTADO ACELINO POPÓ – Dia 6 de agosto haverá uma 

partida beneficente de futebol com 20 parlamentares daqui, entre eles a 
atração principal, o Tiririca, nosso atacante, além do Romário, do Re-
nanzinho e do Chiquinho. Toda a renda será revertida para a APAE e 
para a Casa das Crianças com Câncer.

Quero parabenizar a iniciativa do Chiquinho e do nosso presidente 
do Senado, José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Onde será, deputado?
O SR. DEPUTADO ACELINO POPÓ – Vai ser em São Luís do Ma-

ranhão, dia 6 de agosto. Vai ser muito bom. Vai ser uma partida bene-
ficente em que os deputados vão jogar contra a Assembleia Legislativa, 
também com o apoio da imprensa, que vai estar junto com a gente.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Só para corroborar o deputado 
Popó. Na verdade, o jogo, neste caso, é o menos importante. Acho que 
o que vamos conseguir arrecadar, tanto para uma ou duas Apaes quanto 
para o Hospital do Câncer, é o que vai valer mais pela nossa visita. Estou 
deixando de ir a um compromisso profissional que já estava marcado 
porque acredito que esse ato é um ato importante. Nós, deputados, po-
demos inclusive fazer isso outras vezes.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Sr. Presidente, gos-
taria de até esclarecer mais a questão do evento. Ele tem a participação 
do governo do estado do Maranhão, da governadora Roseana Sarney. 
Vamos fazer uma partida contra os deputados estaduais com a crônica 
esportiva. Além disso, os deputados, todos nós, por unanimidade, va-
mos fazer uma campanha contra as drogas. Vamos fazer isso e temos 
como meta o Maranhão, mas podemos, daqui a pouco, estender para 
outros lugares, para outros estados.

Aproveitamos a oportunidade para convidar o presidente desta co-
missão para integrar essa comitiva. E mais uma coisa: há cinco senadores 
convocados. Não sei se o senhor sabe que há no Senado bons jogadores, 
ex-jogadores, que vão também integrar essa comitiva com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Chiquinho. Este presidente vai fazer o possível para estar com 
vocês nesse ato importante em prol da ajuda, principalmente, à Apae.
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Vou abrir a palavra para a despedida do almirante e também do gene-
ral Megid e do almirante Gambôa. Mas, antes, eu queria agradecer mui-
to aos senhores e dizer que as Forças Armadas do nosso país são, para 
nós, motivo de orgulho. Este Congresso tem um ponto de admiração 
pela dedicação, por todo o patriotismo que as Forças Armadas levam 
às suas missões. Ficamos muito contentes de ver as Forças Armadas se 
engajando nessa área esportiva.

Foi dito, e é verdade, que faz parte da formação do militar a prática 
esportiva no dia a dia para conservar a saúde, para manter a boa for-
ma f ísica, mas é muito bacana, principalmente, ver que vocês têm uma 
meta: mesmo que não sejam o terceiro – vamos torcer por isso –, mas 
que estejam entre os cinco. É um grande salto. Eu estava vendo, na tabe-
la que foi mostrada, que a última posição foi a de 31º lugar. Então é uma 
meta audaciosa ficar entre os cinco primeiros nesses jogos mundiais que 
serão realizados no Brasil. É uma boa oportunidade também para que o 
país se mostre ao mundo nessa área do esporte militar.

Por último, também conversando com o general Megid, ele dizia o se-
guinte... Acho que faltou um pouco falar dessa questão da divulgação, fal-
tou ser um pouco mais divulgado, para que o país tomasse conhecimento.

Nesta despedida, nas palavras finais, como vai se dar... Já estamos já 
no final de maio, entrando no mês de junho amanhã. Os jogos militares 
serão no mês de julho. Nós teremos uma ação mais intensificada por 
parte da mídia? O governo federal e as próprias Forças Armadas já têm 
algum espaço em mídia já cotidianamente; já é uma coisa pré-acertada 
nas agências que conduzem a propaganda do governo federal. Mas vai 
haver uma aceleração, uma divulgação maior nos últimos dias que an-
tecedem o evento?

No mais, quero agradecer muito a presença do general Megid e do 
almirante Gambôa na Comissão de Turismo e Desporto.

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Deputado Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Presidente, muito bem colocado. 

Realmente, quanto à divulgação desse evento, pela importância que tem 
para as Forças Armadas e para o país, o Brasil não teve praticamente ne-
nhum tipo de divulgação, e realmente merece. Esse é um dos sete ou oito 
grandes eventos que vamos ter nos próximos seis anos em nosso país.
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Concordo plenamente em que ainda temos tempo. O Brasil ainda 
tem tempo – a imprensa está aqui presente – de divulgar mais e mostrar 
às pessoas a importância desse evento, porque, a partir desse evento, 
que não é um evento do tamanho de uma Copa ou das Olimpíadas, nós 
cariocas podemos ter um pouco de noção do que pode acontecer em 
eventos maiores.

Eu me coloco à disposição dos senhores para participar de algum 
tipo de campanha, se for preciso, para fazer a divulgação do evento.

O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Presidente, na qualidade de 
autor do requerimento, quero, ao final desta sessão, parabenizar os or-
ganizadores dos 5º Jogos Mundiais Militares.

Concordo com 95% do que o deputado Romário colocou. Só dis-
cordo de que o PAN não tenha deixado legado aqui. Acho que o PAN 
deixou. Temos o Engenhão, que é um grande legado do PAN. Temos a 
Arena Multiuso. O Brasil revitalizou o seu basquete, o Novo Basquete 
Brasil (NBB), através da Arena Multiuso.

Precisamos intensificar, para que o legado seja cada vez maior. Acho 
que a responsabilidade desses jogos militares é deixar para o Rio de Ja-
neiro e para o Brasil um legado maior ainda.

Portanto, quero parabenizar V.Sas., desejar boa sorte e dizer que o 
Brasil tem tudo para realizar grandes Jogos Militares, Jogos Olímpicos e 
a Copa do Mundo. 

Eu tinha que colocar isso, presidente, porque sou botafoguense, tor-
cedor do único clube em que o Romário não jogou, e o Engenhão agora 
é do Botafogo e é um grande legado para o povo do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Deputado Renan, eu gostaria de 
concordar com o senhor por essas duas posições, que são o Engenhão 
e a Arena. Mas isso é um legado apenas para a parte esportiva. Quando 
eu me refiro a legado, é legado para o social, para a educação, para o 
transporte. E isso não aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – O almirante 
Gambôa tem a palavra para suas despedidas.

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Antes dos 
agradecimentos finais por esta oportunidade, eu gostaria de fazer uma 
proposta, principalmente para dois deputados: o deputado Romário e o 
deputado Renan.
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Deputado Renan, gostaria que V.Exa. pudesse nos dar oportunidade, 
após os Jogos, para que nós pudéssemos retornar aqui para fazer um 
debriefing, ou seja, que nós pudéssemos fazer uma apresentação. E este é 
quase um desafio para o deputado. Sobre esse terceiro lugar que eu disse, 
pretendo trazer aqui alguns dos atletas e pretendo mostrar para V.Exa. 
quanto nós estamos nos dedicando, quanto estamos trabalhando para 
trazer esse terceiro lugar. Eu não estou falando – e volto mais uma vez a 
reiterar –, não estou falando por falar; estou acreditando em nossos atletas. 
Quando o deputado Romário perguntou quais são os esportes, eu citei 
aqui vários em que nós realmente temos chances. Então, eu pretendo... Se 
V.Exa. nos der essa oportunidade, será muito interessante para nós.

Para agradecer a participação muito intensa do deputado Romário, 
peço também a V.Exa. dois pontos. Primeiro, a divulgação. Nós precisa-
mos dela, sim, e queremos a sua ajuda. A nossa assessoria parlamentar, 
no Ministério da Defesa, vai procurar o seu gabinete, vai procurá-lo para 
marcarmos, pois essa divulgação é muito importante. Nós, militares, 
podemos... Como todos os seres humanos, temos qualidades e defei-
tos. Mas eu considero que esta é uma deficiência, não um defeito nos-
so. Porque nós somos muito discretos; ou seja, nós divulgamos pouco, 
enquanto trabalhando pela nossa própria atividade. Nós não fazemos 
propaganda do que fazemos. Somos muito discretos. E essa divulgação 
é importante. Nós precisamos dessa divulgação – não uma divulgação 
para nós, militares, mas para o país.

Nós estamos fazendo isso. Esses jogos são os Jogos Mundiais Milita-
res que o Brasil está organizando. Por acaso, são Jogos Mundiais Mili-
tares, e nós, militares, o Ministério da Defesa, já estamos encarregados 
disso. Mas nós precisamos de um engajamento de toda a sociedade e 
desta Casa, principalmente, que nos apoiou no início, nesse orçamento 
que o senhor citou e que foi aprovado dentro desta Casa. Então, esse 
apoio já foi dado lá. Agora precisamos divulgar, precisamos mostrar, 
precisamos fazer a nossa parte e, depois prestar conta. Então, essa di-
vulgação é muito importante.

Eu acho que nós temos no Brasil uma característica forte, o futebol. 
Existem no Brasil alguns esportes; há o futebol e outros. Agora há o fu-
tevôlei também – não é, deputado? Há o futebol e outros. E essa cultura 
do “futebol e outros” precisamos quebrar um pouquinho e mostrar com 
orgulho quanto nós estamos nos preparando para os Jogos Olímpicos de 
2016, para que possamos colocar medalhas nos nossos atletas.
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Vou concluir com nosso maior legado, que é o legado social e o lega-
do esportivo, que vai ser o retorno, a prestação de contas que os Jogos 
Mundiais Militares devem dar para a sociedade. E eu gostaria de começar, 
nesta Casa, dizendo quanto nós participamos, o que formamos de atletas, 
como nossos atletas se saíram e o que eles poderão fazer no futuro.

Muito obrigado. Só para encerrar, gostaria de convidar. Todos os se-
nhores irão receber um convite formal do ministro da Defesa e do presi-
dente do Conselho Internacional do Esporte Militar para as cerimônias 
de abertura e encerramento; e para todos os jogos contamos com a pre-
sença dos Srs. Deputados lá no Rio de Janeiro, conosco, principalmente 
nas cerimônias de abertura e encerramento e assistindo a alguns jogos. 
Eu sei que os deputados não podem ficar uma semana para assistir aos 
Jogos, mas em alguns jogos a presença dos senhores nos daria muita 
honra e seria muito importante.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ACELINO POPÓ – Só para concluir, estou à 

disposição também. Se quiserem usar a nossa imagem para estar junto 
com os senhores, junto com o Romário... Se puder, estarei junto nessa. 
Estamos juntos, Romário, com certeza!

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Está aceita a 
sua oferta. Agradeço.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu quero aproveitar também a 
oportunidade e perguntar ao nosso deputado Danrlei se ele pode parti-
cipar conosco nisso.

O SR. DEPUTADO DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ – Com 
certeza, tranquilamente, e com muito orgulho!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – General Megid, 
para as despedidas.

O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu diria ao deputado Popó, se me permite, já que citou o boxe dos 

atletas, que o boxe é um dos esportes que será mais disputado nos Jogos 
Mundiais Militares. Apesar de o mote ser “Jogos da Paz”, os da edição do 
Rio de Janeiro, podem ter certeza de que eles vão ser aguerridos.

O SR. DEPUTADO ACELINO POPÓ – Eu já fui convidado. Fui con-
vidado para ser lutador das Forças. Mas, como estava concluindo meus 
estudos e estava indo para a faculdade, por isso não pude estar junto 
com os senhores. Mas fui convidado para ser lutador, também.
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O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Esperamos vê-lo lá, e os demais 
também, nessas competições.

E, se me permitem, com relação à publicidade citada aqui, é tudo uma 
questão de enfoque e custo. Ela foi concentrada no Rio de Janeiro, tem um 
certo conhecimento na área do Rio de Janeiro e só vai ter uma amplitude 
maior agora nos meses de junho e julho. São uma questão de custo essas 
campanhas publicitárias. E agora começam também aquelas nossas emis-
soras credenciadas a cumprirem uma série de pequenas cláusulas que vão 
propiciar essas notícias e uma maior divulgação. Será importante, nesse 
caso, contarmos exatamente com a presença dos senhores lá.

Com relação aos Jogos Mundiais Militares, da maneira como houve a 
interação e particularmente a obtenção do conhecimento de eventos an-
teriores, nós temos certeza de que haverá um grande legado não só para 
o Rio de Janeiro, mas para o nosso país como um todo. Os principais in-
vestimentos estão dentro de centros de treinamento das Forças Armadas, 
que sempre foram historicamente parceiros das confederações e forma-
dores de atletas. Agora terão muito maiores condições f ísicas e meios para 
evoluírem para o alto rendimento, que é a sequência dada nessa seleção de 
atletas nessas parcerias com as confederações. Então, não resta dúvida de 
que, se não todo o legado dos Pan-Americanos, de uma parte que estamos 
utilizando vemos que há esse retorno na área do esporte.

Esperamos que esses centros de treinamento na Marinha, Exército e 
Aeronáutica tenham um resultado positivo e até maior do que já obtive-
mos em épocas passadas. Estamos à disposição lá no Rio de Janeiro para 
receber a todos e percorrermos lá as instalações antes, depois ou mesmo 
durante os Jogos.

Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Muito obrigado, 

general Megid; muito obrigado, almirante Gambôa, pela presteza que 
tiveram, pela atenção das respostas. Foi uma satisfação tê-los conosco 
nesta tarde. Já fica o deputado Renan comprometido de, passando os 
Jogos, apresentar um outro requerimento para que possamos aprovar, 
tê-los aqui e, se Deus quiser, mostrar um resultado bastante exitoso, 
com muito sucesso, nos Jogos Militares (5º Jogos Mundiais Militares) 
realizados no Brasil, no Rio de Janeiro.

Muito obrigado pela presença dos senhores. 
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Obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Amanhã teremos uma audiência 
pública, que será no Plenário 1. Teremos a presença do secretário de 
aviação, do presidente da Infraero e também do presidente da Anac, 
para discutirmos a questão dos aeroportos no nosso país.

Muito obrigado. 
Está encerrada a presente audiência pública.
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Audiência pública para debater os 
resultados e balanço dos 5º Jogos 
mundiais militares do cIsm

Ementa: Audiência Pública para debater os resultados e balanço dos 
5º Jogos Mundiais Militares do CISM.

convidados: Bernardo José Pierantoni Gambôa – vice-almirante, 
presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDBM). Jamil 
Megid Junior – general de brigada, coordenador geral do Comitê de Pla-
nejamento Operacional dos 5º Jogos Mundiais Militares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Na qualidade de 
presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audi-
ência pública destinada a debater resultados e fazer um balanço dos 5º 
Jogos Mundiais Militares do CISM.

A presente audiência pública teve origem no Requerimento nº 99, de 
2011, de autoria do Sr. Deputado Renan Filho, aprovado pelo Plenário 
desta comissão.

Esta presidência, de logo, já faz uma justificativa: a esposa do 
deputado Renan Filho entrou em trabalho de parto – é o primeiro filho 
do casal –, pelo menos é a informação que chegou até esta Presidência. 
Daí a ausência do deputado Renan Filho.

Gostaria de agradecer a todos o comparecimento. 
Convido para tomar assento à Mesa o general de brigada Jamil Megid 

Junior, coordenador-geral do Comitê de Planejamento Operacional dos 
5º Jogos Mundiais Militares. 

Convido também o vice-almirante Bernardo José Pierantoni Gam-
bôa, presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil.

Vou passar a palavra aos convidados para uma saudação inicial; de-
pois, passaremos para as exposições. 

Com a palavra, primeiro, o vice-almirante Gambôa. 
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O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Sr. Presidente, 
senhoras e senhores, boa tarde.

Gostaria, inicialmente, de dizer que para nós, do Ministério da Defe-
sa, é uma honra muito grande podermos estar aqui para fazer um balan-
ço dos 5º Jogos Mundiais Militares e dizer o quanto estamos contentes 
com os resultados alcançados.

Não vou antecipar resultados, porque na sequência, com o consen-
timento do Sr. Presidente, vamos fazer uma pequena apresentação. O 
general Megid vai fazer uma apresentação quanto à visão do Comitê 
Organizador e, depois, como chefe da delegação, vou fazer uma apre-
sentação a respeito da delegação que representou o Brasil nos Jogos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, vice-
almirante Gambôa.

Com a palavra agora o general Jamil Megid Junior. 
O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Obrigado.
Deputado Jonas Donizette, presidente da Comissão de Turismo e 

Desporto, companheiros da Mesa, senhoras e senhores, reforço as pa-
lavras do almirante Gambôa, de ser uma grata satisfação podermos re-
tornar aqui para tratar dos Jogos, agora, após a sua realização, já com al-
guma análise do que ocorreu, do que verificamos do trabalho realizado.

A fase em que estamos, segundo nosso planejamento, é a da des-
mobilização de pessoal, material, dos equipamentos esportivos e, ao 
mesmo tempo, a fase dos relatórios, das análises, da seleção das lições 
aprendidas. Pretendemos ir com ela até o final do ano e, então, divulgar, 
com embasamento de dados estatísticos, os resultados da avaliação dos 
Jogos Mundiais Militares.

No mais, o importante foi a alegria de ver, durante os Jogos, a satisfa-
ção das delegações estrangeiras que estiveram aqui presentes. Os Jogos 
tiveram a participação de 111 países. O resultado das competições foi 
excelente, particularmente da delegação brasileira.

 Vamos mostrar alguns desses dados a seguir, se for possível, apenas 
para subsídio da Comissão.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, ge-

neral Megid.
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Passo a condução dos trabalhos para o 3º vice-presidente, autor do 
requerimento, deputado Renan Filho. Deputado Renan, eu já dei as de-
vidas explicações pelo seu atraso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – General Megid, vice-
almirante Gambôa, antes de retomarmos os trabalhos quero explicar 
que eu serei pai do meu primeiro filho nos próximos dias, fui acompa-
nhar minha esposa em um exame e terminei me atrasando. Peço descul-
pas, mas sei que contarei com a compreensão de todos pela relevância 
do motivo do atraso.

O SR. DEPUTADO JONAS DONIZETTE – Eu já estava dando o 
senhor como pai, ao dizer que a sua esposa estava entrando em traba-
lho de parto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Dando continuidade, 
passo palavra ao general Megid para as suas considerações.

O SR. JAMIL MEGID JUNIOR – Deputado Renan Filho, boa tarde. 
Reitero que é uma satisfação estarmos retornando à Comissão de Tu-

rismo e Desporto para apresentar as primeiras análises pós-jogos.
Teremos um vídeo de 30 minutos dos Jogos. Procuramos abranger 

tudo. Essa é a primeira versão, de quatro minutos. Nós a fizemos espe-
cialmente para atender ao convite da Comissão. Ficam algumas ideias 
gerais. Quem assistiu aos Jogos, vai relembrar; quem não teve a oportu-
nidade, verá a cerimônia de abertura, as competições em alguns espor-
tes e, depois, o encerramento.

(Exibição de vídeo.)
Com a apresentação desse vídeo dá para ter uma noção de como 

foram as competições. O que tínhamos planejado realmente ocorreu. 
Aproveitamos lições aprendidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O 
próprio Dr. Nuzman, em vários debates que fizemos com o COB, enfati-
zou que a cerimônia de abertura é um dos pontos altos, que garante não 
só o sucesso da sequência dos eventos, mas a participação, a divulgação. 
Foi o que ocorreu.

(Segue-se exibição de imagens.)
A cerimônia de abertura transcorreu muito bem. Tivemos um perío-

do de condições climáticas no Rio muito bom.
A cerimônia. Nós planejamos que ela deveria fugir de uma cerimônia 

puramente militar. Foi um evento militar, com o desfile das delegações, 
mas também uma explicação do que se chamou de sinfonia brasileira, 
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homenageando a cultura brasileira, as próprias Forças Armadas e os Jo-
gos da Paz, o título da quinta edição no Rio de Janeiro.

Vou passar alguns dados que já coletamos dos resultados da organiza-
ção, para que as senhoras e os senhores tenham uma noção do que fizemos.

O quadro de medalhas, não vou me ater a ele. O Brasil foi o vencedor. 
O almirante Gambôa vai tecer mais comentários. Dos 111 países partici-
pantes, 55 ganharam pelo menos uma medalha de primeiro, segundo e 
terceiro lugar. Obviamente houve uma concentração dos primeiros luga-
res entre os países que vieram com equipes mais fortes, mais completas, 
mas praticamente metade dos países participantes obteve uma medalha.

Dos esportes militares. Tivemos oito recordes nos esportes militares. 
Uma participação acima da média nos campeonatos desses esportes e 
um reconhecimento das comissões técnicas. 

Isso foi normal em todos os esportes, pelo alto nível da instalação es-
portiva brasileira, seja de uma arena como o Parque Aquático Maria Lenk, 
que estava em funcionamento, seja do Centro Nacional de Hipismo, seja 
dos centros de treinamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Esses são os esportes militares.
Algumas fotos das competições.
Vou passar rapidamente. Depois, se houver necessidade, retorna-

mos a algum ponto específico. É apenas para dar uma noção a todos 
do que aconteceu.

Os nossos esportes de combate. O boxe no Ciampa, que teve um 
excelente resultado para o Brasil. 

Tivemos a participação de público civil e militar, mas particularmen-
te do civil, bastante importante, graças à própria divulgação que a mídia 
fez, às vésperas dos Jogos, após a cerimônia de abertura, e também à 
busca de ingressos feita pelo site.

O destaque do judô. (Exibição de imagens.)
Nos esportes coletivos, tivemos a participação praticamente de todos 

os países que tinham sido chamados, na faixa de 12 no masculino e de 6 
no feminino. Houve uma participação forte, com equipes de alto nível e 
competições de excelente qualidade. A final do basquete – os jogos vi-
nham sendo gravados – foi transmitida ao vivo. As emissoras pediram e 
mudamos o horário da final do basquete. Até alguns órgãos de imprensa 
disseram que o jogo começou atrasado, mas o horário foi coordenado 
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com todos. Foi atrasado em uma hora para ser exibido ao vivo, particu-
larmente nos canais do SporTV e ESPN.

O futebol ocorreu no estádio do Vasco, no Engenhão e no estádio do 
América. Basquete, na Arena HSBC. Voleibol, no Maracanãzinho, com 
lotação esgotada. Cerca de 10 mil pessoas torcendo pelo Brasil, tanto no 
masculino como no feminino.

No Engenhão, 30 mil pessoas assistiram à abertura. 
No atletismo, como são competições importantes nesse tipo de even-

to esportivo de diferentes modalidades, vale destacar aqui alguns dados: 
81 países participaram, com cerca de 700 atletas, uma quantidade boa 
de participantes, e houve 14 recordes mundiais militares. 

Essa foi uma competição no Engenhão.
A maratona. Alguns vão se lembrar que fizemos a maratona dos Jo-

gos juntamente com a Maratona da Cidade do Rio de Janeiro. Incluímos 
na maratona 35 países. Foram 72 atletas a mais do esporte militar par-
ticipando dessa maratona, que ficou realmente internacional. A nossa 
meta foi atingida. 

E aí vamos contando com alguns objetivos alcançados logo no início e 
que facilitaram a própria participação, a motivação dos dias subsequentes.

Ganhamos o masculino e o feminino no geral. Ganhamos, obvia-
mente, no militar e no geral. Um atleta da França e uma da Coreia do 
Norte ganharam a competição.

Natação. 
Pentatlo moderno: uma competição que fizemos no mesmo local 

onde serão realizados os Jogos Olímpicos de 2016, com o mesmo tipo 
de montagem da competição. 

Os árbitros que estiveram aí são internacionais e todos confirmaram 
a qualidade da competição e o nível dos atletas. 

O triátlon, na Praia de Copacabana.
A vela, na Baía da Guanabara.
O hipismo, no Centro Nacional de Hipismo.
A parte de arbitragem vale a pena ressaltar. Utilizamos cerca de 1.220 

árbitros, a maioria nacionais. Não houve nenhum recurso nas 37 modalida-
des da competição. Esse foi o atestado do comitê técnico do CISM, ao ob-
servar a qualidade dos árbitros, tanto os nacionais quanto os estrangeiros. 
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Na maioria dos esportes, obtivemos o núcleo principal de arbitragem 
aqui mesmo no Brasil. Alguns, tivemos de trazer de fora. Particularmen-
te para o tae-kwon-do e o boxe, tivemos que completar com árbitros 
internacionais acreditados nas federações para validar a competição.

As três vilas de atletas. Hospedamos 6.103 residentes. O número 
foi um pouco maior, porque apoiamos imprensa e outros participan-
tes como residentes. Utilizamos 1.032 apartamentos. As equipes das 37 
modalidades ficaram alojadas nas três vilas.

O controle do acesso foi feito com aparelhos de raio X, inspeção de 
bagagens, detectores de metais. O nível maior de segurança foi adotado 
nas três vilas, como estava previsto.

Esses são os apartamentos. Houve uma empresa contratada para a 
parte de hotelaria. Funcionou muito bem. 

Alguns exemplos aqui. Além daqueles para atender 6 mil atletas, uti-
lizamos cerca de 4.500 pessoas, na sua maioria, civis; militares, particu-
larmente na segurança.

Tivemos 72 toneladas de roupa de cama e conjunto de banho lavadas 
e distribuímos 14 mil chaves – só como curiosidade.

Ainda nas vilas. Havia toda uma série de facilidades em cada vila, até 
por estarem na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde não há tanto apoio 
na área comercial e turística.

Foram 18 salas de acesso à internet liberadas para os residentes e 
uma série de atividades de lazer: salas de musculação, refeitórios, servi-
ços religiosos. Foi montado com um pool de religiosos de todas os mati-
zes. Foi feita uma sequência e adotado isso como programa. 

Os postos de saúde.
A parte de logística dos jogos. Em relação ao transporte, que era um 

ponto crítico em termos de deslocamento e circulação no Rio de Janei-
ro, não tivemos nenhum problema. Houve forte coordenação durante 
24 horas entre a área de transporte dos Jogos, a parte de segurança, a 
cargo do Comando Militar do Leste, com o empenho de todas as Forças 
Armadas e órgãos públicos, os órgãos específicos de controle de trânsito 
– CET-Rio e Secretaria de Transporte. Isso permitiu que, ao se iden-
tificar um problema na saída de um comboio, fossem acionados par-
ticularmente todos os meios de Defesa Civil e CET-Rio e solucionado 
o problema. Nenhum comboio nosso ficou detido em nenhuma via de 
transporte no Rio de Janeiro.
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Pelos relatos que obtivemos, particularmente da imprensa, também 
não provocamos nenhum grande problema para os residentes do Rio de 
Janeiro, o que era a grande preocupação de planejamento. Não impacta-
mos demais o tráfego no Rio de Janeiro. 

Tivemos uma média de 7 mil passageiros transportados por dia, uti-
lizando na faixa de 215 ônibus, 120 vans e quase 200 carros.

Essa é a garagem central, da Vila Militar. 
A montagem de um comboio. 
Este é o pool de empresas que nos apoiaram.
Cabe destacar também – acho que para os próximos eventos – que 

tivemos a oportunidade de contratar empresas selecionadas. Não tive-
mos nenhum problema com motoristas. Os motoristas foram realmen-
te profissionais, atendendo muito bem os atletas. Não houve nenhuma 
reclamação de não ter sido bem atendido ou de atraso. Não atrasamos 
nenhum evento oficial que estava programado.

Alimentação das delegações. Na vila de atletas foram servidas cer-
ca de 20 mil refeições por dia, num total de 317 mil refeições. Foram 
aproximadamente mais 500 mil refeições para a força de trabalho, para 
o pessoal de apoio. Portanto, o total foi de cerca de 800 mil refeições 
servidas em torno de 15 dias. Na vila de atletas foram consumidas 12 
toneladas de verduras, 35 de frutas e 35 de proteínas. A alimentação da 
força de trabalho foi realizada em 37 locais e foram servidos cerca de 50 
mil lanches para atender o pessoal em deslocamento.

Esse é um tipo de lounge, para o atendimento nos locais de competição.
A parte de saúde foi um ponto alto. As empresas especializadas con-

tratadas proveram ambulâncias UTI tipo D, que permitem manter o so-
corro à vida. A qualidade das equipes, com acompanhamento da Anvisa 
e órgãos de saúde, estava em nível muito bom. A parte militar – Exército, 
Marinha e Aeronáutica – disponibilizou equipes para as três vilas, para 
atender especificamente os atletas. Foram cerca de 2 mil atendimentos 
com essas características.

Houve cinco doenças infectocontagiosas. Os pacientes foram iso-
lados nos hospitais, tendo sido informado o sistema de saúde. Foram 
acompanhados, ficaram em isolamento até a doença regredir e depois 
foram liberados para retornar aos seus países.

Não houve dificuldade, a não ser em relação a um companheiro do 
Cazaquistão que estava com varicela. Ele queria sair do hospital e forçou 
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a barra. Tivemos de segurá-lo até se encontrar um tradutor que fosse 
lá, que descobriu que ele estava apenas chateado e queria mais comida. 
Então, foi dada mais comida para ele do que aquela cota de hospital, e 
ele falou: “Agora eu fico. Se me derem mais comida, eu fico”. Foi a única 
situação em que tivemos alguma dificuldade.

Cabe relatar que contamos, no Rio de Janeiro, com aproximadamen-
te 600 tradutores, de diversos idiomas. É claro que a maioria era de tra-
dutores do inglês e do francês, que foram os que mais utilizamos, mas 
encontramos tradutores de qualquer língua, inclusive de russo, árabe, 
coreano, chinês. Conseguimos prestar atendimento em um nível muito 
bom. Há na cidade, portanto, uma quantidade de pessoas preparadas 
para atender delegações estrangeiras.

Usamos 51 ambulâncias e duas aeronaves para evacuação médica.
Essas são algumas fotos do local. A parte de limpeza das instalações e 

das vilas foi feita por meio de contrato que realizamos com a Comlurb, 
com autorização do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A prestação do 
serviço foi de excelente nível. Houve muito boa preparação, pois aquele 
pessoal trabalhou na limpeza sem chamar a atenção. Ninguém recla-
mou, ninguém os viu. Esse trabalho é como o do árbitro de partida de 
futebol: cumpre a missão com alto nível, e ninguém vê que ali há um 
árbitro. É exatamente o padrão que observamos da Comlurb em relação 
à limpeza, ao tratamento do lixo, inclusive do ponto de vista ambiental, 
e ao próprio atendimento às pessoas nas instalações e na vila de atletas.

A parte de segurança e inteligência, como já citei, foi coordenada 
pelo Ministério da Defesa, pelo Comando Militar do Leste, com apoio 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com unidades específicas e a 
1ª Divisão de Exército. Todos os órgãos de segurança pública, nos âm-
bitos federal, estadual e municipal, estiveram no nosso centro de ope-
rações e operaram nas diversas instalações que lhes ficaram afetas na 
distribuição de responsabilidades. Agentes de apoio, operações espe-
ciais, equipe contra terrorismo e antibombas, tanto das Forças Armadas 
quanto dos órgãos públicos, estavam no Rio de Janeiro, de prontidão. 
Não tivemos nenhum problema. Idem para defesa química, biológica e 
nuclear. Todas as instalações sofreram varredura e controle. Não houve 
nenhum incidente em relação a isso.

Poucos a viram, mas também estava ativada uma estrutura de defesa 
no espaço aéreo do Rio de Janeiro, inclusive no entorno.
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Vale ressaltar esses aspectos. Não tivemos problema de segurança ou 
inteligência devido realmente à forte integração de todos os parceiros que 
estavam envolvidos em segurança e inteligência. Houve dedicação exclu-
siva e interesse em participar e contribuir com a coordenação dos Jogos.

Não houve incidente ou ocorrência relevante relacionada a atleta ou 
grupo de atletas que tenham destinado parte do seu tempo a fazer turis-
mo no Rio de Janeiro. Não houve furto, não houve ataque a atleta ou a 
delegado. Nas vilas também não houve problema de furto. A propósito, 
um fato foi até destacado no Rio de Janeiro pela TV e pelos jornais: fo-
ram deixados documentos, carteira, bolsa no carro, e o taxista os devol-
veu no Centro de Operações e não quis nada em troca. Nós lhe demos, 
então, em agradecimento, um kit de voluntário.

Credenciamento. Trabalhamos com 32 mil pessoas credenciadas, 
aproximadamente. Foram 559 convidados. Muitos utilizaram o day pass 
– passe diário – para entrar na vila ou nas instalações.

A segurança eletrônica foi montada. Surtiu efeito, em termos de con-
trole, análise e inspeção de bagagens e de segurança perimetral com câ-
meras de TV.

Comando e controle. Nós tínhamos uma instalação principal na Vila 
Militar. Em cada instalação nossa, de competição ou de apoio, havia 
uma sala de operações. Esse é um exemplo. Toda ela estava interligada. 
Atendeu muito bem.

Os sistemas informatizados desenvolvidos já foram analisados por 
diversas comissões que estiveram lá, quanto ao Rio 2016, ao Rio+20, e 
pelo próprio Ministério da Defesa. Nós estamos na fase de adequar o 
que utilizamos para jogos para uso futuro, como legado, inclusive no 
Ministério da Defesa. Alguns softwares que usamos para controle estão 
bastante adequados para controle de operações, inclusive militares. En-
tão, vamos fazer essa adequação, no final deste ano, para que haja esse 
legado, utilização futura.

Quanto a comando e controle, foram montados esses centros inte-
grados e o suporte de tecnologia da informação e comunicações. Em re-
lação aos sistemas que citei, vamos aproveitar a maioria para operações 
normais. Contamos com ligações de rádio e celulares, que completavam 
a ligação de internet. Foram necessários. É um aspecto a evoluir. Nossa 
internet não funcionou de maneira confiável 24 horas, mesmo sendo 
dedicada. Flutuou um pouco o sinal, a qualidade. São pequenos passos 
a serem aprimorados para eventos futuros. Mas realmente a cobertura 
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de rádio e a cobertura de celular complementaram o sistema e funcio-
naram muito bem.

Destaco agora um projeto que tínhamos, o Torcida da Paz. Tratou-se 
de levar até lá instituições da rede pública. Contatamos 105 instituições, 
que tiveram a oportunidade de levar seus alunos para conhecer o esporte, 
assistir a competições e se integrar com os atletas, inclusive de outros pa-
íses. Então, levamos cerca de 15.500 alunos para assistir às competições.

Quanto a comunicação social e marketing, contratamos uma produ-
ção de imagens de TV. Isso foi feito ao vivo em 11 esportes, e nove foram 
gravados. Utilizamos cerca de 130 câmeras de TV, dez unidades móveis 
desse tipo, usados no Engenhão. A transmissão for feita por sete emis-
soras brasileiras, principalmente pela TV Brasil, que fez uma excelente 
cobertura – a maioria do pessoal acompanhou por ela –, e pelos canais 
esportivos das TVs a cabo. As imagens foram retransmitidas, foram co-
locadas num sinal internacional via satélite e, mediante acordo, eram 
obtidas. As imagens foram retransmitidas, de acordo com a informação 
atual, em 34 países. Ainda estamos coletando dados.

Vemos agora uma parte de publicidade no Rio de Janeiro, antes e du-
rante os Jogos. A mascote Arion e a Tropa da Paz circularam em todas 
as instalações e foram fator de integração entre as delegações – é inte-
ressante como a mascote promove isso.

Essa é a identificação visual das instalações de competição, difun-
dindo as parcerias entre governo federal, governo do estado e prefei-
tura municipal.

Eis o portal, que era o principal meio de acompanhamento, inclusive 
do exterior, conforme verificamos. Os atletas difundiram nosso portal, 
que, em julho de 2011, teve cerca de 2 milhões de acessos. Houve um 
salto, que se deveu ao fato de ali estarem as informações on-line que 
vinham do sistema de comando e controle – todos os resultados entra-
vam on-line – e também de os vídeos produzidos serem colocados na 
internet após uma primeira edição, mais simples.

Esse é o clipping de alguns jornais durante os Jogos. 
Para concluir, farei algumas observações, se me permitem, sobre o 

que já pudemos verificar.
Ressalto a importância de termos projetos definidos e prazos 

adequados. As dificuldades se deram exatamente nos projetos que, 
além de básicos, não tiveram o projeto executivo totalmente elaborado 
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antes da execução. A adaptação durante a execução gera dificuldades, 
exige mais prazos e causa maior preocupação em termos de obtenção 
dos objetivos previstos. Verificamos que o projeto que estava bem 
delineado foi mais bem executado, com prazo mais razoável e, por 
consequência, com custo melhor.

A forte integração e a parceria entre os órgãos públicos foram aspec-
to primordial no sucesso dos Jogos. Foi o que nos permitiu aproveitar a 
estrutura, particularmente a federal, para fazer a preparação dos Jogos. 
A espinha dorsal dos Jogos estava na integração entre os órgãos públi-
cos, e ela ocorreu.

A adequação das metas e do orçamento foi feita durante os últimos 
três anos. E nós atingimos as principais metas dentro do prazo. Mesmo 
que algumas tenham sido atingidas no limite do prazo, início de julho, 
foram alcançadas, e tudo dentro do orçamento previsto, do qual temos 
um saldo, porque não deixamos que ele fosse ultrapassado e até reduzi-
mos alguns contratos de prestação de serviços. Desse modo, haverá sal-
dos a serem anulados. Em suma, não vamos atingir 100% do orçamento, 
mas em torno de 90%.

O rígido controle dos serviços contratados é um aspecto importante, 
e só conseguimos fazê-lo porque diversas unidades militares nos envia-
ram equipes especializadas para realizar a fiscalização dos prestadores 
de serviços durante os 20 dias dos Jogos. Estamos finalizando esse con-
trole. É uma parte realmente preocupante, pois se trata de garantir a 
qualidade, o horário e a quantidade da alimentação, assim como o nú-
mero de ônibus, que não podiam ter mais de cinco anos de idade, para 
que fosse assegurada sua qualidade. Enfim, tudo isso foi alvo de inspe-
ção, fiscalização e acompanhamento.

Temos agora um processo definido para prestação de contas. Tra-
ta-se da fase atual, em que estamos procedendo à verificação de cada 
contrato com as empresas civis, à confirmação dos dados, para depois 
fazermos a liquidação das despesas e a prestação de contas.

A última fase é a de desmobilização e adequação do legado social e 
esportivo. Isso engloba essas três ideias que aqui estão. Existe material 
em que estamos fazendo a manutenção. Há equipamentos esportivos 
em que estamos fazendo a revisão completa. Há a necessidade de otimi-
zar meios. Muitas vezes, há concentração em uma única arena – no caso 
militar, vamos fazer a redistribuição –, e há alguns meios que precisam 
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de adequação para emprego futuro. É basicamente o sistema de coman-
do e controle que citei.

Tínhamos uma visão específica de jogos e vamos adequar o sistema 
informatizado de comando e controle para que seja utilizado em ou-
tros eventos e, provavelmente, também nas nossas operações militares. 
Então, isso vai sofrer uma adequação agora, no segundo semestre. Há 
recursos disponíveis para isso, porque era prevista essa desmobilização 
e essa adequação do legado esportivo, do legado social. Agora temos que 
acrescentar, inclusive, o legado operacional.

Essas são as ideias principais dessa parte de organização e execução 
dos Jogos.

O almirante Gambôa vai fazer observações mais específicas sobre a 
parte do esporte e da delegação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Agradeço ao Sr. Ja-
mil Megid Junior os esclarecimentos prestados.

Com a palavra o Sr. Bernardo José Pierantoni Gambôa, que dispõe de 
10 minutos para fazer sua apresentação sobre a delegação brasileira e o 
resultado esportivo dos V Jogos Mundiais Militares.

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

Inicialmente, queria reiterar nossa satisfação e alegria pelo nosso re-
sultado. Todos já o conhecem, mas vamos expandi-lo um pouco mais.

(Segue-se exibição de imagens.)
Essa fotografia já mostra a nossa alegria e o reconhecimento. A nossa 

presidente recebeu parte da nossa delegação logo depois dos Jogos, na 
sexta-feira, após o término dos Jogos. Foi para nós motivo de alegria o 
reconhecimento da nossa presidente.

O projeto utilizado na preparação da delegação brasileira para os V 
Jogos teve como diretriz o aprimoramento do treinamento dos atletas 
militares de carreira. Dos Jogos participaram dois tipos de atletas. 
Todos são militares, mas há os atletas que são de carreira e os atletas 
que foram admitidos, são militares temporários, ficam conosco durante 
oito anos, no máximo. Mas nós tínhamos que fazer o aprimoramento 
desses nossos atletas de carreira para que tivessem mais tempo para 
treinamento. Acho que acertamos, porque o índice de medalhas foi 
muito alto, principalmente por conta desses atletas. Fizemos também 
o recrutamento de atletas militares, de que já falei. Promovemos 
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revitalização de complexos esportivos das Forças, transformando-os em 
instalações ideais para treinamento e competição de alto rendimento. O 
que é isso basicamente? As instalações esportivas das Forças careciam 
de atualização, de modernização. Com os V Jogos Mundiais Militares, 
conseguimos fazer isso.

O Comitê Rio 2016 já fez uma primeira avaliação das nossas insta-
lações, das nossas organizações militares, e algumas delas já foram se-
lecionadas como locais de treinamento para as delegações estrangeiras 
e para a delegação brasileira quando dos Jogos Olímpicos de 2016. Para 
nós, isso é muito bom.

Aquisição de equipamentos e material para treinamento e competição. 
Compramos material de última geração e investimos neste ponto, que 
é muito importante: qualificação dos recursos humanos pertencentes 
ao efetivo militar, com pós-graduação, em nível de lato sensu e stricto 
sensu, de doutorado, para o desenvolvimento de atividade relacionada à 
prática esportiva nos campos de gestão, ciência e treinamento esportivo. 
Oficiais nossos fizeram cursos, outros já tinham concluído cursos e 
fizeram aprimoramento, fizeram doutorado. Isso, sem dúvida, agrega 
muito valor à nossa delegação militar.

Também investimos muito na participação dos atletas militares em 
competições nacionais e internacionais, o que deu um resultado muito 
interessante. Vou mostrar isso daqui para frente.

A execução desse planejamento ficou a cargo das três comissões de 
desporto, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sob a coordenação 
da Comissão Desportiva Militar do Brasil.

Mencionarei rapidamente alguns dados. Na parte de treinamentos, fo-
ram 579 atletas; na de comissão técnica, 163. O total, portanto, foi de 742 
envolvidos nesse processo de treinamento, num período de três anos.

A participação da delegação brasileira nos Jogos. Efetivamente, foram 
277 atletas, sendo 162 homens e 115 mulheres. Comissão técnica, 88. Di-
rigentes, cinco. O total foi de 370 brasileiros na delegação brasileira.

Aqui se mostra o resultado. Já apresentamos isso quando participa-
mos de audiência pública em maio, se não me engano. Mostrei que o 
Brasil já ficou em 31º lugar, com duas medalhas de prata e uma medalha 
de bronze. E podemos ver aqui a posição da China, da Rússia e da Ale-
manha. Vemos que isso não muda muito. Só muda no caso do Brasil.
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Resultado nos eventos de que participamos. Em 2008, participa-
mos de forma mais discreta de alguns eventos internacionais, eventos 
do Conselho Internacional de Esporte Militar, o CISM. Em 2009 incre-
mentamos bastante, quando já começam a aparecer primeiros lugares, 
segundos lugares. Depois, em 2010, participamos de todos os campeo-
natos nas 20 modalidades dos V Jogos Mundiais Militares. Isso nos deu 
a ideia. Foi por isso que o nosso levantamento nos indicava que estaría-
mos na terceira colocação no quadro geral de medalhas.

Este é um dado interessante: obtivemos em 2010, no total, 55 meda-
lhas. Vou mostrar por que esse dado é interessante. No quadro geral de 
medalhas, podemos ver que conseguimos 45 medalhas de ouro, 33 de 
prata, 36 de bronze, enfim, 114 no total. A China, 99. E nós superamos a 
China em todas as medalhas, ouro, prata e bronze. O interessante é que 
a Itália, que ficou em terceiro, conseguiu, ao todo, 51 medalhas. Fazendo 
uma comparação com este quadro aqui, referente às mesmas modali-
dades, em que pesem aqueles três ali, em relação aos quais não houve 
competição, isso nos mostra que não estávamos muito errados quando 
dissemos que teríamos muitas chances de estar entre os três primeiros. 
Nós tivemos a grata satisfação, a alegria de sermos os primeiros, e com 
boa vantagem.

Isso é só um dado estatístico, mas mostra a nossa colocação nos es-
portes individuais e nos esportes por equipes. É um dado um pouco 
técnico, mas eu o trouxe porque pode suscitar alguma pergunta.

Despesas com a preparação da delegação militar brasileira. Para 
nós esses dados são muito importantes, principalmente quando pen-
samos no futuro.

Nós tivemos, com a preparação da equipe, em todos esses anos, a 
seguinte despesa: em 2009, 12 milhões de reais; em 2010, 20 milhões de 
reais; e, em 2011, 8 milhões, o que perfaz o total de 41 milhões de reais, 
sem considerar as instalações esportivas.

Há um dado muito interessante, que diz respeito a uma contraparti-
da quanto a esses atletas que admitimos. Eles recebem salário de mari-
nheiro ou de terceiro-sargento. Nós damos contrapartida anual para os 
atletas brasileiros na faixa de 6 milhões e 600 mil reais. Esse é um dado 
muito relevante.

O que nos leva a isso? Nós apresentamos uma pré-proposta orça-
mentária no valor de R$9.105.579,00 e obtivemos até agora – pelo me-
nos foi o que saiu do Ministério da Defesa – 2 milhões. Então, temos um 
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déficit de 7 milhões e 105 mil, aproximadamente. Sendo assim, eu já faço 
um pedido, uma primeira chamada aos Srs. Deputados, para que nos 
ajudem com isso. No futuro eu voltarei para fazer esse pedido de forma 
mais específica. Esse ponto é muito importante. Nós precisamos desse 
recurso para mostrar resultado. Se não fizermos fortes investimentos 
nos atletas, vamos colocar medalhas no peito dos outros, não no peito 
de brasileiros.

Os objetivos e metas quanto ao esporte nas Forças Armadas. Temos 
como um dos objetivos ampliar a capacidade dos recursos humanos 
dedicados às atividades esportivas, especialmente no campo de gestão, 
ciência e treinamento desportivo. Nós estamos fazendo isso, estamos 
dando oportunidade aos nossos oficiais especialistas na área e aos pro-
fissionais de Educação Física para que se especializem. Isso é fundamen-
tal para que o nosso esporte cresça no Brasil como um todo.

Outro objetivo é incrementar os níveis de competitividade e repre-
sentatividade das seleções militares em competições nacionais e in-
ternacionais de interesse. Nós temos que participar das competições, 
temos que sentir o nível dos nossos oponentes para que possamos pre-
parar melhor e contribuir com o desenvolvimento do desporto nacional.

O que eu quero dizer com isso? Na competição que acabamos de rea-
lizar, os V Jogos Mundiais Militares, atletas de várias modalidades estão 
em níveis muito altos, têm índice olímpico. O nosso objetivo – eu acho 
que já ajudamos um pouquinho nesse sentido –, a nossa meta é fortale-
cer as equipes militares, inserindo-as no contexto desportivo nacional e 
internacional a fim de contribuir com o Movimento Olímpico Brasileiro 
na preparação para os Jogos de 2012 e 2016.

As Forças Armadas brasileiras pretendem, com muita transparência 
e seriedade, contribuir realmente com o Movimento Olímpico na pre-
paração da nossa delegação. Para nós é motivo de muito orgulho receber 
a notícia, logo após os Jogos, de que a nossa missão foi cumprida com 
louvor, no que se refere não só à organização, mas principalmente – a 
matéria foca isso – a essas medalhas que recebemos, pois elas são re-
sultado de um trabalho muito forte dos nossos atletas e das delegações, 
motivo de muito orgulho para todos nós, brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Agradeço ao Sr. Ber-

nardo Gambôa os esclarecimentos prestados.
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Encerrada a exposição, passaremos aos debates. Como eu próprio 
sou autor do requerimento, consulto a secretária da Mesa sobre o pro-
cedimento que devo adotar. (Pausa.)

General Jamil Megid Junior, vice-almirante Bernardo Gambôa, é um 
prazer recebê-los nesta comissão. Eu tive a honra de apresentar o reque-
rimento. Acompanhei o andamento dos V Jogos Mundiais Militares no 
Brasil e fiquei muito feliz com o resultado que teve o nosso país, não só 
quanto ao quadro de medalhas, mas sobretudo quanto à forma que a or-
ganização do evento recebeu os atletas internacionais, à maneira como 
os Jogos transcorreram, na mais absoluta tranquilidade, seja em relação 
aos eventos esportivos, seja em relação aos deslocamentos, ao acesso do 
público brasileiro aos eventos.

Portanto, eu queria, antes de iniciar minhas perguntas, parabenizá-
los e dizer que é muito importante, neste momento e também em outros 
relevantes momentos do esporte nacional, que o país se coloque como 
potência também na organização dos eventos.

O Brasil tem-se transformado num dos mais importantes países do 
mundo, pela sua vocação para o crescimento, pelo tamanho da nossa 
população, pela expectativa que tem o brasileiro de que o Brasil se trans-
forme em país de primeiro mundo, que deixe de ser o país do futuro e 
passe a ser o país do presente.

Quero ainda dizer que contamos com uma boa quantidade de 
deputados nesta reunião, mas ela seria muito mais concorrida caso o 
país, o Congresso Nacional e o governo federal não estivessem passando 
por momentos de dificuldades políticas. Hoje mesmo viria à Câmara 
dos Deputados o ministro do Turismo, Pedro Novaes, que, em cima da 
hora, cancelou a visita, o que provocou certa desmobilização. Nós es-
távamos preparados para nos dividir, ou seja, assistir a esta audiência 
pública e acompanhar os esclarecimentos que o ministro do Turismo 
viria prestar no Congresso.

Inclusive, marcamos esta audiência para este dia porque estava pro-
gramado o comparecimento a esta Casa do então ministro da Defesa 
– refiro-me ao dia em que apresentei o requerimento –, Nelson Jobim. 
Estaria aqui para comunicar ao Congresso Nacional a troca do coman-
do militar no país, o que é normal nas Forças Armadas brasileiras. O 
ministro viria ao Congresso, mas, como ele saiu do cargo e outra pessoa 
assumiu, não pôde estar aqui presente.
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Eu queria dizer com isso que, na condição de membro da Comissão 
de Turismo e Desporto, estou muito feliz. Acho que o esporte brasi-
leiro inicia um ciclo de grandes eventos esportivos com o pé direito. 
Cumpriu com louvor essa missão, como disse o almirante Gambôa. 
Isso é motivo de muita satisfação para nós, brasileiros. É um passo im-
portante para que nos preparemos para realizar grandemente a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas.

A presidente Dilma, na última semana, general Megid, foi à televi-
são, aos grandes órgãos de imprensa nacional e disse que o Brasil estará 
com todos os estádios preparados para a realização do evento. Isso é 
importante, porque, mais do que antecipar o que vai acontecer, General, 
é importante que a presidente demonstre confiança na capacidade or-
ganizacional do país. Eu tenho visto que a presidente Dilma tem estado 
muito próxima disso. Nós temos problemas, não está tudo resolvido, 
precisamos melhorar os aeroportos, fazer investimentos em mobilidade 
urbana e, sobretudo, ter planejamento, confiança e acreditar que o Brasil 
pode realizar um grande evento. Acho que o principal ponto positivo da 
realização dos V Jogos Mundiais Militares no Brasil é demonstrar para 
o povo brasileiro e para a comunidade internacional que o Brasil tem 
condição de realizar um grande evento.

Eu queria fazer algumas perguntas. Com relação aos Jogos, eu gos-
taria de saber quantos atletas brasileiros que participaram desse evento, 
almirante Gambôa, possuem nível ou índice olímpico – não sei se o se-
nhor tem esse dado – e quais as principais modalidades que atingiram 
níveis compatíveis com os níveis olímpicos. É outra coisa interessante. 
Considerando as modalidades nos V Jogos Mundiais Militares, em quais 
foram atingidos níveis olímpicos?

Eu queria fazer uma pergunta ao general Megid. O legado social é 
muito discutido. Eu acompanhei pela imprensa e naquela primeira dis-
cussão nossa uma parte importante. Essas moradias que foram construí-
das agora para os Jogos serão utilizadas pelo próprio Exército Brasileiro, 
como residência para seus membros? Esse é um legado que possibilita-
rá, sem dúvida, que as pessoas tenham acesso a moradia de qualidade, 
mas eu queria que o senhor, sucintamente, pudesse dizer qual é o legado 
social mais importante da realização dos Jogos.

O senhor disse que o evento foi um sucesso, que obtivemos êxito, 
mas, se formos dar conselhos quanto aos próximos eventos, que serão 
de maior porte, terão mais complexidade logística, onde precisamos ter 
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atenção. Refiro-me à realização da Copa do Mundo, que tem uma espe-
cificidade diferente no Brasil como um todo, e das Olimpíadas, evento 
que é mais parecido com o dos V Jogos Mundiais Militares e que será 
realizado no Rio de Janeiro.

Essas são as minhas perguntas.
Agradeço a todos a presença.
Passo a palavra ao deputado Jonas Donizette, presidente desta Comissão.
O SR. DEPUTADO JONAS DONIZETTE – Deputado Renan, pri-

meiro, quero cumprimentá-lo pelo requerimento por meio do qual foi 
convidado o almirante Gambôa e o general Megid para estarem aqui 
presentes. Tenho agora uma reunião com as Frentes das Santas Casas. 
Está vindo para cá uma comitiva da minha cidade, Campinas. Então, não 
poderei participar desta audiência até o final, mas fiz questão de acom-
panhar toda a explanação feita pelo general e pelo almirante Gambôa.

Eu lhes agradeço, na condição de presidente da Comissão de Des-
porto, a atenção que têm dado a esta comissão. Os senhores vieram aqui 
antes falar dos planos e vieram hoje prestar contas. Isso é muito impor-
tante. Essa satisfação para a sociedade é algo que dignifica o Parlamento. 
Recebam, de minha parte, os cumprimentos.

O evento transcendeu a esfera militar e teve uma divulgação muito 
positiva. O espetáculo de abertura foi muito bonito e culminou com os 
nossos atletas tendo um resultado além do esperado e nos dando um 
honroso primeiro lugar.

Quero cumprimentar as Forças Armadas brasileiras. O quesito do 
patriotismo sempre esteve presente e agora se vem somar a essa área do 
esporte para nos dar ainda mais orgulho das nossas Forças Armadas. 
Então, aceitem os meus cumprimentos.

As perguntas do presidente em exercício e autor do requerimento 
são totalmente pertinentes. Precisamos abrilhantar e ressaltar o que foi 
feito de positivo.

Um exemplo específico, o da internet, foi citado aqui. Vamos ver o 
que podemos melhorar quanto aos eventos esportivos que estão por vir.

Eu não gostaria de sair sem antes reiterar o agradecimento pela vinda 
dos senhores e os meus cumprimentos pela bela realização dos V Jogos 
Militares. Tomara que continuemos nesse caminho em outros países 
que sediarem os Jogos e que o Brasil possa nesses locais também brilhar 
como brilhou nas nossas terras.



125

Um grande abraço. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Com alegria, ouvi-

mos as palavras do nosso Presidente.
Com a palavra agora o primeiro inscrito, o deputado Carlaile Pedrosa.
O SR. DEPUTADO CARLAILE PEDROSA – Boa tarde, presidente 

Renan Filho, general Jamil, vice-almirante Bernardo, Ana Kátia, colegas 
deputados e deputadas.

Primeiramente, deputado, eu queria parabenizá-lo pelo requerimen-
to. Para nós, que gostamos de esporte, e estamos às vésperas de grandes 
eventos internacionais, a prestação de contas, o balanço geral que esses 
senhores vieram apresentar à Câmara é muito importante.

Nós temos a função de fiscalizar, de cobrar. Mas também temos de pa-
rabenizar os responsáveis pelos eventos que dão certo. Eu tive a oportuni-
dade de acompanhar pela televisão algumas provas. Realmente a organi-
zação foi impecável. Foram muito bonitos os V Jogos Mundiais Militares.

O vice-almirante disse do investimento nos atletas. E nós vimos ali 
o resultado que alcançamos. Passamos de 55 medalhas no ano passado 
para mais de cem neste ano. Precisamos fazer com que os atletas rece-
bam bons treinamentos, porque nós teremos o grande evento das Olim-
píadas e também o das Paraolimpíadas.

Quero dizer ao senhor que fui relator do Projeto de Lei nº 765, de 
2011, do deputado Marllos Sampaio, e que o meu voto e também o dos 
meus colegas deputados foram pela aprovação. A proposição altera o 
limite de dedução, no imposto de renda devido pela pessoa jurídica, dos 
valores despendidos a título de patrocínio ou doação a projetos despor-
tivos e paradesportivos, de 1% para 3%. Quer dizer, voltamos ao que era 
esse patrocínio no esporte, sobretudo o de rendimento, justamente para 
que possamos capacitar esses atletas para que façam bonito nas Olimpí-
adas, como fizeram nos Jogos Militares.

Nós sediaremos a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as 
Olimpíadas e as Paraolimpíadas e temos que ser otimistas nesses quatro 
grandes eventos, justamente porque vão trazer muitos benef ícios para 
o país. Aqui está o exemplo que os senhores deram ao país, de planeja-
mento e dedicação. O resultado realmente foi magnífico.

Então, quero parabenizar as Forças Armadas por esse grande evento, 
que mostrou ao mundo que o Brasil é capaz. E vamos ser capazes, sim. 
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Agora, precisamos buscar medalhas e trazer o título da Copa do Mundo, 
para sermos muito felizes.

Mais uma vez, Sr. Presidente, parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Obrigado, 

deputado Carlaile.
Dando sequência à lista de inscrição, passo a palavra ao deputado 

Romário, do PSB do Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Boa tarde, presidente da Mesa. 

Boa tarde, general Megid. Boa tarde, almirante Gambôa. Boa tarde, Ana.
Não poderia ser diferente. Quero parabenizar o presidente desta 

reunião, o deputado Renan Filho, por esta audiência pública. Desta vez 
V.Exa. foi mais rápido do que eu (riso). Com certeza, é algo que não só 
eu, mas também outros parlamentares da Comissão, principalmente os 
desportistas, iriam fazer. Vejo isso como obrigação desta comissão.

Parabenizo as Forças Armadas pelo brilhante resultado. Eu tive a 
honra, o prazer e a felicidade, nos últimos três ou quatro meses, de ter 
contato direto com o general, o almirante e muitos outros que participa-
ram da organização, do planejamento dos Jogos Militares. Tive a honra 
e o prazer de dar o pontapé inicial, em São Januário, no jogo de estreia 
do futebol masculino, em que inclusive tivemos um grande resultado: a 
vitória sobre a seleção que chegou à final, a Argélia. Então, posso dizer 
que, indiretamente, faço parte desse time, por ter tido a oportunidade, 
dada pelo general, pelo almirante e por outros militares, de proferir uma 
palestra para esses jogadores. Acredito que o Popó também teve essa 
oportunidade com o pessoal do boxe.

Posso dizer que acompanhei de perto. O almirante Gambôa me disse 
que existia uma possibilidade muito grande de o Brasil chegar entre os 
três primeiros em número de medalhas, mas eu tinha certeza de que ele 
estava enganado. No entanto, por tudo aquilo que vi ali, pela disposição 
dos jogadores que estavam lá e que iriam participar da seleção brasileira, 
ou melhor, que participaram da seleção brasileira masculina, pelo rosto 
dos jogadores, que realmente mostravam vontade de ganhar, saí com 
a certeza de que o Brasil, não só no futebol, mas em todos os esportes, 
conseguiria uma situação melhor, conseguiria estar entre os primeiros. 
E foi exatamente o que aconteceu. O Brasil foi o maior ganhador de 
medalhas, o campeão.
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Isso, com certeza, é fruto de muito trabalho, seriedade, dedicação e es-
forço. Independentemente de serem jogos militares ou de qualquer outro 
tipo, quando se trata de competição esportiva mundial, se esses atributos 
não estiverem presentes na organização, com certeza o resultado não é po-
sitivo, diferentemente do que ocorreu nesses jogos que aconteceram agora.

Segundo o almirante – conversei com ele –, o melhor resultado do Brasil 
até então nesses jogos havia sido o quinto lugar. Não é isso, almirante?

O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Trigésimo 
primeiro.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Trigésimo primeiro. Acabei me 
equivocando – e feio. Então, esse foi um resultado mais do que magní-
fico. Parabéns! Fico feliz em saber que temos, nas Forças Armadas, pes-
soas competentes, que realmente entendem que, por meio do esporte, 
muitas coisas podem mudar na vida de uma criança, de um jovem e até 
mesmo de adultos, como aconteceu nos Jogos Militares.

Não sei se é do conhecimento de todos, mas existe um programa que 
se chama Forças no Esporte. Na verdade, esse programa é conhecido 
como Segundo Tempo. Quando entra nas Forças Armadas, o progra-
ma Segundo Tempo vira Forças no Esporte. Nas Forças Armadas, já são 
mais de 12 mil as crianças e jovens que participam desse programa em 
todo o Brasil. Só no meu estado, o Rio de Janeiro, são mais de 1.100 
crianças. Faço o registro para quem não tem conhecimento de que as 
Forças Armadas já trabalham nesse segmento há muito tempo. Infeliz-
mente esse trabalho não tem – e não vou dizer reconhecimento – a vi-
sibilidade que deveria ter em relação a todos nós, brasileiros. Acho que 
teria de ter até um pouco mais de importância para o nosso governo em 
todos os segmentos.

Foi dito pelo almirante que com mais nove milhões, mais ou menos, 
poderemos ter para os próximos jogos resultados até melhores do que 
tivemos nesses últimos.

Também sei que existe a possibilidade de um corte na verba que será 
repassada para esse fim, um corte que talvez chegue à metade. Então, 
acho que é um dever não só nosso, parlamentares desta comissão, mas 
da Casa, nosso, de todos os deputados federais, principalmente agora, 
sabedores do resultado que tivemos nesses jogos, tentarmos, de uma 
forma ou de outra, deputado Carlaile, mostrar ao governo que o corte 
dessa verba neste momento só traria prejuízo a futuras participações 
das nossas Forças Armadas, independente de qual seja a competição.
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Então, nós, deputado Popó, temos por obrigação, vejo assim, até 
porque somos esportistas, lutar dentro dos princípios da democracia, 
é claro, para que o governo não faça esse corte. E, na verdade, o valor 
já é menor do que aquele que é necessário. Então, vai ficar muito longe 
da expectativa de futuramente podermos ter grandes resultados, como 
tivemos nesses últimos jogos.

Assim, quero já me prontificar aqui para o general Megid, para o al-
mirante Gambôa, para todos os integrantes das Forças Armadas pre-
sentes, enfim, para todos os brasileiros, que vou brigar, no bom sentido, 
para que não haja esse corte, mas, pelo contrário, que realmente chegue 
ao valor que os senhores acreditam que pode gerar resultados melhores 
nas competições que virão pela frente.

É o pedido que faço ao governo, sobretudo depois de um resultado 
como esse – lembrando que a última colocação do Brasil foi a 31ª e que 
ele conseguiu chegar ao primeiro lugar, porque, com certeza, as pessoas 
que fizeram parte da organização desse evento têm muito a dar para o 
nosso país, no que se refere especificamente ao esporte. E estamos pró-
ximos de três grandes eventos: a Copa das Confederações de 2013, Copa 
do Mundo de 2014 e Olimpíadas, em 2016.

Então, acredito que, pelo que foi demonstrado por todos os que parti-
ciparam dos Jogos Mundiais Militares, eles podem realmente, com a ex-
periência que tiveram nesses jogos, ajudar bastante na organização desses 
eventos que virão aí pela frente, e não só no âmbito da organização. 

Assisti a alguns jogos, a algumas competições pela televisão e veri-
fiquei que existem atletas que, com certeza, se tiverem espaço, tempo e 
ajuda do governo, poderão ajudar o Brasil. E não só no futebol, porque 
nossa seleção de futebol realmente não está apresentando um grande 
resultado, mas também em vários outros esportes que vamos disputar 
nas Olimpíadas, porque praticamente quase todas os esportes que fo-
ram disputados nesses Jogos Mundiais estarão também nas Olimpíadas.

Então, em nome do Brasil, peço ao governo, principalmente a nossa 
presidenta, um pouco mais de atenção aos resultados desses jogos. Defi-
nitivamente, todos os integrantes das Forças Armadas que participaram 
diretamente desse trabalho podem vir a contribuir muito positivamente 
com os resultados dos próximos jogos. 

Na verdade, não tenho nenhum tipo de pergunta. Quero apenas di-
zer que foi uma honra ter participado, ainda que indiretamente, desses 
jogos e que, no que depender do esportista e hoje parlamentar Romário, 
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do PSB do Rio de Janeiro, as Forças Armadas podem contar com uma 
pessoa que sabe que os senhores estão realmente preparados em todos 
os níveis, principalmente hoje, quando se fala em esporte, para dar uma 
real contribuição ao país. 

Muito obrigado pelo grande trabalho que os senhores fizeram e pelo 
resultado maravilhoso para todos nós, brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Agradeço ao 
deputado Romário as observações e passo a palavra, dando continui-
dade à lista de oradores inscritos, à deputada Luci Choinacki do PT de 
Santa Catarina. 

A SRA. DEPUTADA LUCI CHOINACKI – Em primeiro lugar para-
benizo o deputado Renan Filho pela iniciativa, porque o resultado dos 
jogos é importante para os brasileiros e criam uma expectativa muito 
positiva para o país. 

Cumprimento também o general Jamil Megid Junior, coordenador-
geral dos Jogos, e o vice-almirante Bernardo Gambôa com quem nos en-
contramos em São Paulo, em visita à Marinha do Brasil. Meus parabéns 
a todos pelo trabalho que estão fazendo. 

Estou muito contente, porque com o presidente Lula e com a presi-
denta Dilma não faltaram investimentos em tecnologia, nem o reconhe-
cimento de que a defesa do Brasil é importante e necessária e deve ser 
tratada como uma questão estratégica para o país. Por isso quero dar os 
meus parabéns aos senhores e dizer que fiquei muito satisfeita em ter 
levado essa importante mensagem com minha visita. 

Acredito na sensibilidade da nossa presidenta, assim como na do 
presidente Lula, porque parecia que a Defesa Nacional estava sendo es-
quecida, parecia que o Brasil não precisava de proteção nem de seguran-
ça, e o mesmo estava acontecendo com o esporte. Inclusive, o fato trazer 
as Olimpíadas e a Copa do Mundo para cá é sinal de que o governo olha 
o Brasil com um novo olhar, com o olhar de quem acredita possível fazer 
coisas diferentes, ter iniciativa, dar apoio e promover investimentos. 

Muitas vezes, quando estou nos aeroportos, ouço pessoas reclaman-
do porque eles estão lotados. Há 20 anos, quando eu viajava de ônibus 
para São Paulo, por exemplo, para as reuniões políticas do meu partido, 
eu via muita gente na rodoviária, lá no Tietê, como vejo hoje nos ae-
roportos. Eu via famílias inteiras: pai, mãe, filhos, avó, avô, enquanto 
nos aeroportos ninguém precisava pegar fila para ir aos banheiros, para 
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tomar um café ou para fazer check-in porque não havia gente; os aero-
portos estavam vazios, não havia passageiros para viajar. Mas a realida-
de mudou neste país. 

Então, quando as pessoas reclamam que precisamos melhorar, estão 
certas. Precisamos, sim, mas o Brasil em nada estava preparado para 
este momento extraordinário de desenvolvimento, tanto da economia, 
como do esporte, e para outras mudanças que estamos vivendo. Os de-
safios são enormes, graças a Deus. Que bom que temos desafios! Seria 
tão ruim se olhássemos e não víssemos muita coisa para fazer ou se es-
tivéssemos andando para trás.

Então, quero deixar meus cumprimentos a todos os senhores e dizer 
que não pude estar presente ao Jogos Mundiais Militares, mas os acom-
panhei. E fico muito feliz em saber que o Brasil dá o que tem de melhor 
nos esportes. Nos esportes militares, os participantes deram o que têm 
melhor para nós, brasileiros e brasileiras, para a nação brasileira. Essa 
vitória é muito importante, e como diz a presidenta Dilma, nós podemos 
fazer e estamos fazendo, enfrentando dificuldades, sim, porque sempre, 
tanto na vida pessoal como na vida política, vai haver dificuldades, mas 
estamos aqui para vencê-las, superar e resolver. 

Uma liderança não é para viver no problema, é para buscar soluções. 
Então, dou novamente parabéns aos senhores, porque estou muito con-
tente com esse resultado. 

Agradeço aos senhores a presença nesta comissão. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Obrigado, deputada 

Luci, sempre com o seu entusiasmo característico. 
Passo a palavra, pela ordem, ao deputado Romário para fazer uma 

breve intervenção.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente, na verdade, tenho 

uma pergunta a fazer ao general ou ao almirante: com essa troca na Pas-
ta, com a entrada do novo ministro, em relação ao Forças no Esporte, 
vai continuar exatamente como era ou vai mudar alguma coisa? Existe 
alguma novidade em relação a isso?

 Quero também dizer que junto comigo estão os deputados Popó e o 
deputado Carlaile, e estaremos aí na corrente positiva. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Antes de passar a pa-
lavra ao deputado Acelino Popó Freitas, nosso ilustre campeão mundial 
de boxe, ressalto que, sem dúvida, o deputado contribuiu com o gene-
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ral Megid para que a seleção brasileira de boxe obtivesse esse resultado 
nos Jogos Mundiais Militares – inclusive um resultado melhor do que 
o deputado Romário teve como palestrante, porque o Brasil não conse-
guiu ser campeão no futebol, mas foi campeão no boxe e, para isso, sua 
palestra, deputado Popó, foi fundamental. 

Quero dizer aos deputados Romário, Popó e aos demais deputados 
presentes que solicitei à Secretaria da Comissão de Turismo e Desporto 
que verificasse qual é o melhor caminho para apresentarmos uma indi-
cação ao governo federal assinada por todos os membros da Comissão 
de Turismo ou pelos presentes, ou por aqueles que queiram assinar, uma 
indicação coletiva da Comissão para que o governo federal mantenha os 
recursos para investimento nos atletas, pois é fundamental que as For-
ças Armadas invistam nos seus atletas. 

Perguntei ao vice-almirante Gambôa e vou repetir a pergunta publi-
camente para que S.Sa. possa respondê-la: quantos atletas medalhistas 
são da carreira das Forças Armadas? É importante investir no atleta de 
carreira, naquele que está no dia a dia se dedicando às Forças Armadas e 
que pratica o esporte como segunda atividade, porque a primeira é ser mi-
litar. Este sim, deputado Romário, deve ser mais incentivado e, por isso, as 
Forças Armadas precisam ter condição de investir na formação de atletas. 

Para não me alongar, passo imediatamente a palavra ao ilustre 
deputado Acelino Popó , nosso companheiro de comissão

O SR. DEPUTADO ACELINO POPÓ – Boa tarde a todos.
 General Jamil Megid Junior e vice-almirante Gambôa, tive a opor-

tunidade de conhecê-los pessoalmente quando fui à abertura de uma 
das modalidades dos Jogos Militares. Também estive na final. Tive a fe-
licidade e a alegria de chegar durante o segundo round da luta de um 
baiano, e anunciaram a minha presença. Quando terminou a luta, fui 
cumprimentar o brasileiro, e ele me disse. “Popó, você não sabe a força 
que me deu. Quando eu estava no corner e anunciaram a sua chegada, 
eu pensei: agora é que eu tenho de lutar, agora é que eu tenho um incen-
tivo maior, tenho responsabilidade maior”.

Isso nos alegra muito porque sabemos que somos referência para 
a garotada que está chegando agora, e não só como parlamentar, mas 
também na condição de atleta. Como fomos atleta, temos visibilidade 
na mídia para mostrar a esses garotos que somos bons naquilo que fa-
zemos, mas temos de ser bons também fora dos ringues, fora dos está-
dios. Eu sempre digo que eu não tenho ídolos, infelizmente, porque o 
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ídolo tem de ser bom no que ele faz e fora daquilo que ele faz, para ter 
referência social e cultural. Infelizmente, no nosso país os ídolos estão 
escassos. Os nossos maiores ídolos, o Airton Senna, o Pelé, o Guga não 
foram acompanhados por muitos garotos de hoje, eles não viram essas 
pessoas atuando nas modalidades a que se dedicaram. Infelizmente, os 
maiores ídolos de muitos garotos são os traficantes que usam correntão, 
que têm bermuda de marca, que têm uma moto, e os garotos querem 
fazer a mesma coisa, por falta de apoio, falta de espaço, por falta de es-
trutura. Infelizmente, a juventude está perdendo tudo o que é melhor na 
sua vida. Aos 35 anos, sinto falta dos meus 16. Hoje, muitos garotos com 
16 anos não vivem o melhor da vida porque o crack está acabando com 
eles. O melhor que eles estão perdendo é viver a vida de garoto, ter suas 
brincadeiras, suas modalidades, aprender o que é o esporte, aprender a 
gostar do esporte, em termos de preparação f ísica e de estrutura mental 
para prepará-lo para o futuro. Infelizmente, estamos perdendo essa ju-
ventude para as drogas, para o crack e o oxi. 

Fui atleta de 92 a 93 pelo São Paulo Futebol Clube e disputava três 
torneios importantes: o Festival de Verão, o Paulista – o mais impor-
tante para o São Paulo Futebol Clube – e o Torneio dos Campeões. 
Durante o ano, eu passava de quatro a cinco meses disputando essas 
três competições. 

E eu só recebia, naquela época, o que para mim era muito, uma ajuda 
de custo pelo clube. Aquilo me ajudava muito, pois eu fui um cara que 
dormiu no chão até os 23 anos e tinha uma família para sustentar. Para 
mim, era muito. Mas, quando eu saía do clube, o meu salário era corta-
do. Então, voltava para a minha realidade. Eu não podia ajudar a minha 
família, e isso era terrível. 

Sei que muitos atletas até da Seleção brasileira e outros atletas que 
também eram bons, de vários campeonatos brasileiros e que integraram 
as seleções em suas modalidades, eram engajados nas Forças Armadas. 
Mas eles eram atletas de outras modalidades. 

A minha maior preocupação com esses jogos é saber o legado que 
deixam. O que vai ficar? Será que vão continuar? Alguns hoje têm estu-
do, têm formação, são cabos, sargentos. Eu conheço alguns do boxe que 
hoje são sargentos e cabos do Exército e da Marinha, pelo fato de terem 
disputado esses jogos. 

Quero saber se eles vão continuar, porque, queiram ou não, é uma 
forma de ajuda para os atletas, é mais uma cesta básica em casa, é uma 
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ajuda para financiar um apartamento ou uma casa. Isto é que é impor-
tante: o legado que vão deixar. 

E podem ter a certeza de que, se não depender dos senhores, vai de-
pender do Ministério da Justiça, e nós, na condição de parlamentares, 
que estamos aqui do lado, podemos bater na porta. Se não atenderem, 
eu e o Baixinho, que é bom de briga, vamos lá lutar, viu Baixinho? Às 
vezes, brincamos para descontrair, mas sabemos que essa é uma coisa 
muito séria. 

Infelizmente, vemos algumas coisas acontecerem nos ministérios. 
Eu dou graças a Deus por ter entrado nesta legislatura, sabendo que 
41% dos deputados foram renovados – alguns são muito novos, com 
pensamentos voltados para o esporte e o social –, e eu faço parte des-
ta nova legislatura, desta nova Casa. Sei que posso contribuir e que 
posso fazer algo pelo esporte, pela população, pelas pessoas que me 
colocaram aqui. Tenho certeza de que vou contribuir muito, até por-
que, como disse à mídia, não dependo da política para sobreviver, mas 
dependo dela para fazer. 

Com o que o esporte nos deu, pelo menos para mim e para o Romá-
rio, nós vivemos muito bem. Graças a Deus temos estrutura para isso. 
Não dependo do salário da política nem dessa estrutura, mas dependo 
dela para fazer e para contribuir com a sociedade. E quero contribuir, 
juntamente com todos. 

É preciso que os senhores estejam mais perto de nós também e que 
tragam projetos. Vamos conversar, vamos fazer mais reuniões públicas, 
vamos juntos até o Ministério, vamos lá levar o nosso projeto, vamos lá 
lutar. Vamos à imprensa, porque temos uma abertura muito boa para 
falar, criticar, pedir e agradecer. Então, dependemos dos senhores para 
isso. Os senhores podem passar essas informações para que possamos 
ajudar os futuros campeões do nosso país. Temos de fazer hoje campe-
ões de saúde, campeões de vitória, campeões no social. Hoje em dia es-
tamos fazendo muito. Estamos competindo, na verdade, com campeões 
de droga, infelizmente. 

Eu achei que ia chegar aqui, deputado federal, sem saber de muita 
coisa, ainda meio verde, mas com a intenção de fazer muita coisa. Mas, 
depois que sabemos que participamos de blocos, que temos de fazer as 
votações, aquela coisa toda, eu disse: “Meu Deus, eu não sabia que era 
tão dif ícil!” Eu achei que era só eu ali, que eu ia lutar, ia fazer, mas, infe-
lizmente, nem todo mundo tem o pensamento que esta comissão tem. 
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Se fosse assim, tenham certeza, o nosso país a cada dia seria melhor. Mas 
vamos lutar. Tenham a certeza de que vamos lutar. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Obrigado, deputado 

Acelino Popó. 
Acabei de receber da Consultoria e dos membros da Comissão de 

Turismo e Desporto orientação sobre o caminho a seguir. 
Acho que nós poderíamos, deputados Romário, Acelino Popó, Car-

laile Pedrosa e deputada Luci Choinacki, nós cinco que estamos aqui 
presentes até o final da reunião, subscrever um requerimento de indi-
cação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sugerindo 
que a verba destinada à delegação militar brasileira, os atletas militares 
de alto rendimento, seja incluída na peça orçamentária de 2012. Esse é o 
caminho que temos de seguir até 31 de agosto. Se for para ser um reque-
rimento da Comissão, tem de ser incluído na pauta da próxima reunião, 
para que enviemos essa sugestão ao Ministério do Planejamento.

Em outra mão, podemos também, na discussão do Orçamento de 
2012, apresentar uma emenda, a Comissão, ou algum parlamentar indi-
vidualmente, no sentido de que seja garantida essa verba. Dessa forma, 
porém, é mais dif ícil porque V.Exas. sabem que o contingenciamento 
que o Brasil vem experimentando em virtude da crise econômica mun-
dial tem sido duro em todas as pastas. Mas é importante que o façamos 
de forma coletiva, com o intuito de termos mais força.

Passo a palavra, pela ordem, ao deputado Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Quero apenas corroborar o que 

V.Exa. acabou de dizer, Sr. Presidente. E, se depender de mim, fazemos 
esse requerimento para ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Obrigado, deputado 
Romário. O deputado Carlaile manifesta apoio também. Acho que há 
unanimidade entre os pares.

Vou passar a palavra ao general Megid, primeiro, para responder as 
perguntas que ficaram e, ao mesmo tempo, fazer suas considerações a 
respeito desta audiência pública e expressar o seu sentimento.

O SR. JAMIL MEGID JÚNIOR – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu diria que o deputado Popó fez observações importantes. Conver-

samos muito sobre o tema durante a preparação do evento e estamos 
fazendo isso agora, na hora de finalizá-lo – o legado social.
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Acredito que mais do que o aproveitamento das vilas para moradia 
de famílias militares, o legado que fica, particularmente para quem teve 
a oportunidade de trabalhar diretamente na preparação, na execução do 
evento, e podemos reunir mais de 20 mil pessoas que tiveram essa opor-
tunidade de trabalhar diretamente, desde militares, civis, empresas con-
tratadas, voluntários, é o conhecimento que se tem de um evento dessa 
natureza. Nós aproveitamos isso, porque muita gente nos procurou e 
transferiu a sua experiência advinda do evento mais recente anterior, 
que foi o Pan-Americano, e agora esse pessoal, que teve a oportunida-
de de trabalhar diretamente nos Jogos Mundiais Militares, também tem 
essa oportunidade.

Então, acredito que o conhecimento relativo à preparação, à orga-
nização, à execução, que fica com a pessoa, com as empresas, com as 
instituições que participam, é um grande legado que vai gerar uma sé-
rie de debates, de aprendizados, de seminários, e, inclusive, já estamos 
sendo convidados para participar desses eventos. Acredito que essa 
transferência de conhecimento pode ser disseminada para mais gente e 
facilita os eventos futuros, além da experiência realmente adquirida. Vá-
rias empresas de tecnologia da informação, de organização de esportes 
participaram e não só aprenderam e executaram, mas se tornaram uma 
referência para os próximos eventos.

A outra pergunta que V.Exa. fez foi quanto aos próximos eventos. 
Obviamente, cada grande evento tem a sua natureza específica, mas eu 
diria que são dois os aspectos que vemos que contribuem altamente de 
forma positiva para o resultado: um é a definição de projetos na fase do 
planejamento. Mas, quando falamos em definição de projeto, trabalha-
mos muito com requisitos básicos e verificamos que a parte importante 
é a definição de um projeto executivo, ou seja, são os requisitos e como 
ele vai ser executado. Quer dizer, é um projeto completo que evita uma 
série de mudanças no meio do percurso, que gera realmente uma série 
de dificuldades.

Então, a definição exata do que se quer, da prioridade do projeto, 
facilita bastante, independentemente, acredito, até do próprio evento. 
Pode haver diversas nuanças.

Vejo que o outro aspecto é gestão. Como lemos, conversamos e 
aprendemos muito sobre gestão, diria que precisamos realmente de 
uma gestão de resultados. Afinal, é fácil encontrar pessoal que analisa, 
observa e levanta as críticas, mas não oferece a solução. A gestão que 
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busca o resultado programado e vence os desafios é o objetivo principal 
da organização. Tivemos de fazer isso, inclusive adaptar o objetivo para 
que ele tivesse o resultado a tempo de ser utilizado nos jogos. 

Não sei se consegui responder a pergunta de V.Exa., mas, na verdade, 
quero agradecer a toda a sociedade o apoio que obtivemos, particular-
mente da Comissão de Turismo e Desporto, para esse evento, que não 
era só militar, mas do Brasil. E foi assim que o planejamos e foi assim que 
foi visto, com um resultado altamente positivo, como comentado pelos 
deputados. Isso nos enche de satisfação obviamente, e falo por toda a 
equipe que trabalhou nisso durante praticamente quatro anos. Essa si-
nergia de esforços e de interesses, com comprometimento e apoio, real-
mente é fundamental.

Agradeço, em nome de todo o Comitê Organizador, o empenho e o 
apoio que nos deram.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Nós é que agradece-

mos, general Megid.
Passo a palavra para o vice-almirante Gambôa responder as pergun-

tas que ficaram e fazer suas considerações finais.
O SR. BERNARDO JOSÉ PIERANTONI GAMBÔA – Muito obrigado.
Inicialmente, Sr. Presidente, quero complementar, agradecendo à 

Comissão de Turismo e Desporto a intervenção e o apoio à parte orça-
mentária da preparação da delegação militar brasileira e ao atleta militar 
de alto rendimento. 

Quero fazer uma sugestão, mas vou voltar para aprofundar um pou-
co mais, a fim de passar um dado bem correto para que esse requeri-
mento, essa proposta possa ser encaminhada não só para o Ministério 
do Planejamento, mas também para o Ministério da Defesa, para que 
internamente o Ministério da Defesa entenda essa necessidade. 

Estou dizendo isso porque há um motivo: o corte na Defesa foi muito 
grande. Quando apresentamos a pré-proposta de nove milhões, já fo-
mos cortados, em casa, para dois milhões – perdemos sete milhões em 
casa. Isso é muito importante, mas voltarei depois à Comissão, se V.Exa. 
o permitir, com minha assessoria financeira, para trazer esses dados. 
Por intermédio da nossa assessoria parlamentar, trarei esses dados, uma 
coisa enxuta e bem mais abalizada, para fazermos com que a coisa real-
mente tenha sucesso.
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Respondendo algumas perguntas, gostaria de dizer que, quanto às 
modalidades – e temos atletas de nível olímpico –, elas são várias. Não 
quero fazer nenhuma injustiça, mas, depois que o senhor perguntou, 
passei a listar e gostaria de citar algumas dessas modalidades: judô, atle-
tismo, vela, tiro, tae-kwon-do, natação, pentatlo moderno, boxe e vo-
leibol, de praia e de quadra. Esses são alguns exemplos. Se eu tiver es-
quecido alguma modalidade, não me levem a mal, porque foi realmente 
esquecimento. 

Quanto aos atletas de carreira, da delegação brasileira, 67 atletas par-
ticiparam dos Jogos Mundiais Militares. 

Dessas modalidades, há uma curiosidade muito interessante. Vou citar 
um exemplo: no tiro, a primeira atleta classificada para os Jogos Olímpicos 
de 2012, em Londres, é uma atleta militar de carreira, a major Ana Luiza, 
professora do Colégio Militar do Rio de Janeiro e major do Exército. Ela 
foi a primeira atleta a ser classificada e já está selecionada pelo Comitê 
Olímpico Internacional para participar dos Jogos Olímpicos. 

Há outros atletas de carreira em várias modalidades entre os 67. Há 
também uma curiosidade bastante interessante: no pentatlo aeronáu-
tico, um dos recordes que tivemos, dos que foram citados aqui, foi do 
pentatlo aeronáutico, e por um militar de carreira. Para o pentatlo ae-
ronáutico tem de ser militar de carreira, mas vínhamos em uma posi-
ção muito modesta nessa modalidade. O fato de termos ganhado agora 
mostra o quanto crescemos, o quanto esses jogos foram importantes. 
De fato, é uma motivação.

Os deputados Romário e Acelino Popó, em todos os contatos que 
tiveram conosco e com nossos atletas, transmitiram a importância de o 
atleta estar preparado psicologicamente, ou seja, às vezes ele pode dar 
muito mais do que imagina, mas se estiver motivado, temos certeza de 
que ele vai se dar bem, vai lutar para ganhar, ou seja, não está ali para 
aceitar um segundo lugar, mas a medalha de ouro. Se ele vai conseguir 
ou não é outra história, mas vai estar psicologicamente preparado. E, 
sabendo da sua potencialidade, ele cresce. Acho que é como a mãe que 
protege o filho, o atleta, estando motivado e bem preparado, faz com que 
o ambiente seja bom. E foi isso o que os deputados Romário e Acelino 
Popó viram nos nossos atletas, o brilho nos olhos, ou seja, a motivação, 
a vibração. 
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Realmente, eu estava errado, Deputado, quando disse que estávamos 
no terceiro lugar, fomos para o primeiro, mas quero errar sempre nesse 
quesito. Fiquei muito satisfeito.

A respeito da pergunta que o deputado Romário fez sobre alterações 
no Forças no Esporte com a mudança do ministro da Defesa. Posso as-
segurar, Deputado, que tudo continua como planejado, não vai haver 
nenhuma mudança, de maneira alguma. Pelo contrário, isso foi apre-
sentado ontem ao ministro, que gostou muito do programa, ficou muito 
entusiasmado. Tenho certeza de que o Forças no Esporte vai crescer. 
Foi mostrado ao ministro que, para crescer, temos de ter recursos, ou 
seja, temos de ter apoio, patrocínio, suporte para podermos tratar esses 
jovens, adolescentes e crianças como deve ser.

Ontem, tivemos também a satisfação – aproveito a oportunidade 
para ressaltar – de receber no Brasil, e vai estar aqui até hoje, o ministro 
do Esporte do Benin, que veio justamente conhecer o programa For-
ças no Esporte, o Segundo Tempo. Fiz uma apresentação para S.Exa. no 
Grupamento de Fuzileiros Navais, bem enxuta, mas muito completa, e 
o ministro viu in loco o que nós estamos fazendo com essas crianças. 
Esse é um legado social dos jogos, que também é muito importante, 
e queremos continuar com isso. Temos esse compromisso e seriedade 
para fazê-lo, vamos aumentar de pronto o número de crianças nos pro-
jetos que já existem e vamos criar outros especificamente para o futebol, 
porque achamos isso de extrema relevância, mas não será só no futebol, 
vamos crescer em todos os outros esportes, porque entendemos que é 
uma boa forma de dar oportunidade às outras modalidades também. O 
nosso compromisso está mantido. Portanto, respondendo a sua pergun-
ta, está tudo mantido, e vamos seguir em frente.

Por último, quero agradecer a todos os Srs. e Sras. Deputadas, ao 
deputado Carlaile, à deputada Luci, ao deputado Acelino Popó, ao 
deputado Jonas Donizette, que já teve de se ausentar, e ao nosso pre-
sidente, o deputado Renan Filho, autor dessa convocação e a quem 
agradeço a distinção, a deferência para conosco, e todos os Srs. e Sras. 
Deputadas que nos apoiaram nessa nossa tarefa. 

Gostamos muito de dizer, nas Forças Armadas, nas três Forças, que 
missão dada é missão cumprida. Temos de cumprir a missão. Fizemos 
isso, e fizemos muito bem, fizemos com louvor, mas não fizemos nada 
além da nossa obrigação. O que fizemos foi com brasilidade, com senti-
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mento de responsabilidade, de respeito com o povo brasileiro; as Forças 
Armadas têm isso de forma muito clara e transparente. 

É claro que nos sentimos muito honrados com a homenagem e com 
as palavras que recebemos hoje, principalmente se tratando desta, que 
é a Comissão de Turismo e Desporto, que, em audiência pública, fez 
alguns questionamentos, algumas perguntas, mas principalmente reco-
nheceu nosso trabalho. 

E quero também agradecer em nome de todos nós, militares e civis 
que trabalhamos para a execução desses jogos. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renan Filho) – Gostaria somente de 

reiterar os agradecimentos ao general Megid, ao vice-almirante Gam-
bôa, pelos esclarecimentos e pela presença, ao tempo em que parabe-
nizo, por intermédio dos senhores, todas as Forças Armadas brasileiras 
pelo desempenho e pela realização do evento. É motivo de muito or-
gulho para nós, brasileiros, primeiro, sabermos que temos capacidade 
de realizar eventos de nível mundial e, segundo, após realizarmos esse 
grande evento, ainda nos sagrarmos campeões. 

Portanto, em nome dos senhores, parabenizo todas as Forças Arma-
das brasileiras pelo desempenho auferido no último campeonato mun-
dial militar, nos Jogos Mundiais Militares. 

E digo também, para finalizar, que a presença dos senhores aqui é 
muito importante para que possamos prestar contas à sociedade brasi-
leira, explicar ao povo brasileiro aquilo que fazemos de bom.

Nós, aqui do Congresso, normalmente só conseguimos notoriedade 
com fatos negativos; então, é muito importante que fatos como esses 
voltem para o Congresso e sejam apresentados para a sociedade. Acho 
que esse também é o pensamento dos demais deputados da Comissão.

E quero fazer uma corrente para que isso aconteça também nos 
próximos grandes eventos, na Copa das Confederações, como disse o 
Romário, na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Espero que possamos 
trazer as pessoas aqui, como já estamos fazendo, e depois trazê-las 
novamente para apresentar um grande resultado para o país, um 
resultado positivo, socialmente falando, e que os eventos possibilitem ao 
país auferir ganhos na nossa imagem internacionalmente, mas também 
ganhos econômicos. Desejamos que o Brasil possa avançar em termos 
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econômicos e sociais, e que isso possa se transformar numa vitória para 
o povo brasileiro. 

Agradeço muito aos senhores a presença. 
Antes de encerrar os trabalhos, convoco as Sras. e Srs. Parlamenta-

res para audiência pública destinada a esclarecimentos de denúncias de 
corrupção envolvendo o Ministério do Turismo, a ser realizada amanhã, 
dia 17 de agosto, às 14h30, no Plenário 5.

Está encerrada a presente reunião.
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Audiência Pública para conhecer 
e debater o planejamento para a 
participação brasileira nos Jogos 
Olímpicos de 2012, em Londres, e o 
planejamento dos Jogos Olímpicos de 
2016, no Rio de Janeiro

Ementa: Audiência Pública para conhecer e debater o planejamento 
para a participação brasileira nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, 
e o planejamento dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

convidados: Carlos Arthur Nuzman – Presidente do Comitê Olím-
pico Brasileiro; Leonardo Gryner – diretor-geral dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos Rio 2016; Marcus Vinícius Freire – superintendente-
executivo do Comitê Olímpico Brasileiro; Bernard Rajzman – chefe da 
Missão Brasileira de Londres de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Vamos dar início 
à nossa audiência pública.

Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Turis-
mo e Desporto, em atendimento ao Requerimento nº 45, de 2011, que 
tem por finalidade conhecer o planejamento para a participação brasi-
leira nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e o planejamento dos 
Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

A presente audiência pública teve origem no requerimento de au-
toria do deputado Valadares Filho, aprovado pelo Plenário em reu-
nião ordinária.

Gostaria de agradecer o comparecimento a todos os presentes.
Convido para compor a Mesa o Sr. Carlos Arthur Nuzman, presiden-

te do Comitê Olímpico Brasileiro.
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Convido também, para acompanhar o Sr. Carlos Arthur Nuzman, o 
Sr. Marcus Vinícius Freire, superintendente-executivo do Comitê Olím-
pico Brasileiro; o Sr. Bernard Rajzman, chefe da Missão Brasileira de 
Londres de 2012; e o Sr. Leonardo Gryner, diretor-geral dos Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos Rio 2016.

Esta presidência vai passar a palavra ao Sr. Carlos Nuzman, para que 
ele faça uma saudação inicial e nos explique como serão feitas as apre-
sentações aos deputados e deputadas.

Quero registrar a presença dos deputados Otavio Leite, Romário, 
Deley, André Figueiredo, Valadares Filho, Acelino Popó, Edinho Bez, 
Afonso Hamm e Renan Filho.

Tem a palavra o Sr. Carlos Nuzman.
De antemão, esta presidência já agradece a sua presença. Agradecemos 

também ao amigo Fernando Monteiro a organização deste nosso encontro.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Boa tarde a todos.
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara 

dos Deputados, Exmos. Srs. Deputados, com enorme alegria e honra 
voltamos a esta Casa para falar de esporte, falar do esporte olímpico e 
falar da organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

O convite foi para duas apresentações. Vou querer dividir com os 
meus colegas até para mostrar o tamanho do comprometimento que 
nós todos temos.

Além dos que foram apresentados pelo Exmo. Sr. Presidente, temos o 
nosso vice-presidente, Edson Menezes, o embaixador Agemar Sanctos, 
que está aqui conosco, e o nosso diretor de Comunicações, Carlos Villa-
nova. Os demais já estão na Mesa.

Gostaria de dizer que hoje a organização dos grandes eventos e, mais 
do que isso, a organização dos atletas e do esporte requerem um aumen-
to do número de pessoas que trabalham. Não é meramente o presidente 
do Comitê Olímpico Brasileiro ou do Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos que conseguem trabalhar. Essas funções são 
divididas, e eu fico muito contente em poder fazê-lo.

Queria também, Exmo. Sr. Presidente, de antemão, dizer que nós 
precisávamos voltar à Casa, no mínimo a cada seis meses, para apresen-
tar a evolução do trabalho da organização dos jogos.

Não temos hoje – estamos há quase cinco anos nos jogos – todas as 
áreas já em funcionamento em função de o Comitê Olímpico Interna-
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cional estabelecer datas e prazos para que a área entre em funcionamen-
to. Então nos colocamos à disposição.

Sr. Presidente, convidamos a Comissão para ir ao Rio de Janeiro – 
faremos uma apresentação em nosso auditório – visitar as instalações, 
visitar as obras que estão sendo feitas. 

Queria dizer da nossa enorme alegria de trabalhar junto com as três 
esferas de governo: governo federal, governo estadual, governo municipal. 
Além disso, temos a APO, cujo presidente é o Sr. Márcio Fortes. Estão 
atuando juntos, o Sr. Governador Sérgio Cabral, o Sr. Prefeito Eduardo 
Paes, a Exma. Sra. Presidenta da República, Dilma Rousseff, o Sr. Ministro 
Orlando Silva, enfim, todos os envolvidos nessas áreas de trabalho. 

Como V.Exas. assistirão, é um complexo muito grande. Só antecipo 
um item. Serão 41 campeonatos mundiais ou Copas do Mundo, em 17 
dias; são mil atletas. Apresentaremos esses dados agora.

Então, é para mostrar a necessidade de nós podermos voltar e para 
que V.Exas. possam nos dar a honra de ir ao Rio Janeiro, em data apra-
zada, ocasião em que poderemos interagir e fazer uma visita às obras 
de instalações esportivas e às obras de infraestrutura da cidade: seja o 
Metrô, seja os BRTs, seja as operações de despoluição das baías. 

Dito isso, proponho que comecemos pelo Comitê Organizador de 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Pedirei ao meu colega, Sr. 
Leonardo Gryner para começar. Vou participar também. Depois segui-
remos a apresentação com a preparação dos atletas brasileiros para os 
Jogos Olímpicos de Londres 2012, na presença de nosso superintenden-
te-executivo de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro, o medalhista 
olímpico Marcus Vinícius Freire, e do chefe da Missão tanto dos Jogos 
Pan-Americanos de Guadalajara quanto dos Jogos Olímpicos de Lon-
dres 2012, o também medalhista olímpico Bernard Rajzman, ambos in-
tegrantes da Geração de Prata do esporte brasileiro. 

 Já que falamos em atletas olímpicos, ao saudar todos os deputados pre-
sentes, saúdo o medalhista olímpico, deputado Romário, integrado aos me-
dalhistas presentes. Quem vos fala é só atleta olímpico, não é medalhista. 

Feitas as devidas ressalvas. 
(Não identificado) – Não nos esqueçamos do medalhista Pan-Ame-

ricano, deputado Popó.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – É verdade. medalhista Pan-

Americano, deputado Popó.
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Dito isso, Sr. Presidente, proponho a V.Exa. que assistamos à 
apresentação.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Enquanto aguar-
damos o sinal [de multimídia], esta presidência passará a palavra ao Sr. 
Deputado Danrley, também medalhista, para fazer algum registro.... 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Desculpe, deputado, é me-
dalhista também. Isso mesmo! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – ...sobre o fórum 
ocorrido em Porto Alegre, mencionado pelo deputado Afonso Hamm. 

Presidente Nuzman, estamos visitando todas as cidades que serão se-
des da Copa. Já fizemos nove visitas e faremos o fórum no Rio de Janei-
ro, o qual será organizado pelo Sr. Deputado Romário no dia 10 de outu-
bro. Estaremos no Rio de Janeiro nessa missão. Faremos uma discussão 
na Assembleia e depois visitaremos as obras públicas das cidades-sedes

Tem a palavra o Sr. Deputado Danrley.
O SR. DEPUTADO DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ – Sr. Pre-

sidente Jonas Donizette, Sr. Presidente Carlos Arthur Nuzman, apenas 
desejo colocar o quanto foi importante e positivo o fórum em Porto 
Alegre. Já houve muitos questionamentos pós-fórum pela imprensa, das 
próprias pessoas da cidade em relação a isso. Vejo que o fórum, com 
certeza, foi importante. Porto Alegre, a partir de agora, começará real-
mente a trabalhar, e veremos crescimento e melhora nas questões das 
obras de mobilidade urbana, principalmente nas questões dos estádios. 
Acho que a visita ao estádio-arena do Grêmio fez com que o próprio In-
ternacional começasse a fazer um trabalho mais rápido e mais forte em 
relação a ter seu estádio pronto para a Copa do Mundo de acordo com o 
que foi acertado com a FIFA. 

Então, gostaria de apenas relatar que a ida da Comissão a Porto Ale-
gre é positiva nesse sentido; aquela cidade está se mexendo muito mais 
desde segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, Sr. 
Deputado Danrley. 

Consulto à Técnica se podemos iniciar a apresentação.
O SR. LEONARDO GRYNER – Estamos prontos para começar 

finalmente. 
Boa tarde a todos. Vamos começar a apresentação com um vídeo que 

trará boas lembranças a todos nós. 
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 (Exibição de vídeo.)
O SR. LEONARDO GRYNER – E os Jogos Olímpicos chegaram fi-

nalmente aqui, ao Brasil.
Os Jogos Olímpicos são considerados o maior evento do mundo. São 

41 campeonatos mundiais realizados simultaneamente durante 17 dias 
numa mesma cidade.

Vamos ter aqui, durante os jogos – são alguns números que trouxe-
mos de Pequim e alguns projetados para Londres –, 11 mil atletas de 
205 países, 21 mil jornalistas credenciados, fora os jornalistas não cre-
denciados. Hoje, esse contingente já chega a 10 mil, como foi no caso da 
China. São jornalistas que não têm acesso aos jogos, não têm credencial, 
mas vão para as cidades onde estão se realizando os jogos para partici-
par, tal a importância desse evento, e acabam focando a sua cobertura na 
cidade, no país, porque eles não podem entrar nos locais de competição.

Vamos trabalhar com cerca de 90 mil voluntários nos jogos. Pequim 
começou os jogos com 200 mil credenciais emitidas. Mais de seis mi-
lhões e meio de ingressos serão vendidos. Esse número varia pouco de 
jogo para jogo, porque as capacidades dos estádios são estabelecidas 
pelas federações internacionais, portanto não muda muito de um jogo 
para outro.

Só a emissora anfitriã, a responsável pela geração das imagens dos 
jogos, vai gerar mais de cinco mil horas – aqui não estão computadas to-
das as horas que serão produzidas pelas televisões. Um dado interessan-
te: são 205 países que participam, mas são televisões de 220 países que 
compram direito de televisão e transmitem os jogos para os seus países. 
Não estão computadas as horas que essas televisões vão fazer. Isso é só 
o que a emissora oficial, que é do Comitê Olímpico Internacional, gera. 
São mais de cinco mil horas de televisão.

Logo em seguida, 12 dias depois, realizaremos os Jogos Paraolímpi-
cos. Nos Jogos Paraolímpicos são 22 esportes em 12 dias. Temos 4.200 
atletas de 160 países aproximadamente – esse foi o número de Pequim. 
São 5.500 jornalistas só para as Paraolimpíadas; cerca de 30 mil volun-
tários e mais de um milhão de expectadores vão participar dos jogos.

A transmissão de televisão de Pequim atingiu mais de 300 milhões de te-
lespectadores no mundo inteiro. Também já é um evento bastante grande.

Terminamos a primeira fase do nosso planejamento, que o Comitê Olím-
pico Internacional chama de fundamentos estratégicos do planejamento. 
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Nessa fase, definimos a nossa visão, a nossa missão, os valores que vão 
nortear o nosso trabalho.

A visão que nós desenhamos para os nossos jogos, o que nos inspira 
nessa organização é a união de todos os brasileiros para realizar o maior 
evento esportivo do mundo e construir com orgulho, através do esporte, 
a promessa nacional de progresso. A união de todos foi fundamental para 
realizarmos com sucesso os Jogos Pan-Americanos, para conduzirmos 
com sucesso a candidatura, e vai ser essencial para entregarmos os Jogos, 
em 2016, com o nível de excelência que desejamos implementá-los.

O Comitê não pode fazer isso sozinho. Precisamos de todos os níveis 
de governo. Precisamos dos três Poderes trabalhando juntos. Precisa-
mos realmente da união de todos os brasileiros para conseguir entregar 
esses Jogos.

E hoje o Brasil já é um país que, mesmo dentro de uma diversidade 
democrática, com partidos de orientações políticas diferentes, consegue 
trabalhar unido por um ideal comum. Essa é a história bacana que va-
mos contar com os Jogos.

A nossa missão é entregar Jogos excelentes, com celebrações memo-
ráveis – é por isso que o Brasil é reconhecido lá fora –, que vão promo-
ver a imagem global do Brasil, melhorar a imagem do país lá fora, mas 
com base numa transformação sustentável, feita através do esporte, nos 
âmbitos social e urbano, contribuindo para o crescimento dos movi-
mentos olímpicos e paraolímpicos.

Assumimos uma responsabilidade muito grande quando recebemos 
os Jogos. E não temos só a responsabilidade – que já não seria pequena 
– de organizar os Jogos; temos também a responsabilidade de cuidar 
da marca não comercial mais valiosa do mundo, que são os Aros Olím-
picos. E quando devolvermos para eles essa marca, em 2017, quando 
passarmos o “bastão”, temos a responsabilidade de entregá-la ainda mais 
valiosa do que quando a recebemos.

Então, nós temos que olhar para a sustentabilidade a longo prazo do 
movimento olímpico e, ao mesmo tempo, para a organização dos nossos 
Jogos aqui.

Dessa missão derivam os cinco pilares estratégicos do nosso traba-
lho: excelência técnica, celebração memorável, promoção da imagem 
global do Brasil, transformação através do esporte e crescimento dos 
movimentos olímpicos e paraolímpicos.
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Todas as nossas atividades, tudo o que fazemos, nós associamos a 
algum dos cinco pilares de tal maneira que temos condições de mapear 
se estamos conseguindo entregar cada um deles e com que nível de ex-
celência. São os nossos compromissos.

Vamos agora assistir a um vídeo que vai falar um pouquinho sobre 
esses cinco pilares.

(Segue-se exibição de imagens.)
Vamos falar um pouco sobre os três valores que norteiam todas as 

nossas ações: celebração, realização e participação.
Aqui vocês veem algumas palavras que têm a ver com esses valores 

que norteiam o nosso trabalho no dia a dia.
Como estamos organizados? Nessa caixinha mais à esquerda estão o 

Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Paraolímpico Inter-
nacional (IPC). Eles se relacionam com o mundo dos Jogos através do 
Comitê Rio 2016.

Temos um modelo de governança que foi discutido com os três ní-
veis de governo sobre como vamos nos relacionar com eles. O governo 
municipal organizou uma empresa olímpica municipal, cuja direção é 
da Maria Silvia; o governo estadual tem uma estrutura especializada 
em condução de projetos, o escritório de gerenciamento de projetos, 
que fica pendurado na Casa Civil, abaixo do senador Regis Fichtner; e 
o governo federal tem a Autoridade Pública Olímpica, que cumpre dois 
papéis: é, ao mesmo tempo, o consórcio dos três níveis de governo e o 
órgão que se encarrega de coordenar todas as ações de responsabilidade 
do governo federal.

Há ainda um conjunto de empresas privadas que também vão con-
tribuir para a construção dos Jogos. Por exemplo, a Vila Olímpica vai 
ser construída por uma empresa do Rio de Janeiro, a Carvalho Rocha 
Engenharia. A Marina da Glória está sendo toda reformada – é um em-
preendimento privado. A Marina está concedida para o grupo de Eike 
Batista; é ele quem está fazendo todas as reformas. Nós temos que nos 
relacionar também com entes privados. 

No nível mais alto de governança há o Conselho dos Jogos de 2016, 
onde têm assento Carlos Nuzman, pelo Comitê, a presidente Dilma 
Rousseff, pelo governo federal, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ali são tomadas as 
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decisões mais estratégicas e são resolvidos todos os problemas que os 
níveis inferiores não podem resolver.

Logo abaixo há o Comitê de Coordenação, em que têm assento os 
executivos do dia a dia dessas quatro entidades: eu, pelo Rio 2016; o 
Márcio Fortes, pela Autoridade Pública Olímpica; o Regis Fichtner, pelo 
governo do estado, e a Maria Silva, pelo governo municipal. 

Nossa responsabilidade é tocar e coordenar os trabalhos dos vários 
comitês temáticos. Nós temos um comitê para cada assunto: o Comitê 
de Transportes, de Acomodação, de Garantias e o de Integração, que é o 
que controla, que faz o gerenciamento dos projetos. Muitas vezes esses 
comitês temáticos ainda se subdividem em grupos de trabalhos: o de 
transporte, por exemplo; há os BRTs, o metrô, o aeroporto, o porto. Eles 
se subdividem em mais grupos.

Como a governança do Rio 2016 está organizada? Quem é o dono do 
Rio 2016? O Rio 2016 é uma associação formada pelas confederações 
brasileiras dirigentes dos esportes que estão inseridos no programa 
olímpico do Rio 2016, mais o Comitê Olímpico Brasileiro, mais o Comi-
tê Paraolímpico Brasileiro. Eles são os donos do Rio 2016. 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Quero dizer aos nossos 
deputados que as 28 confederações, o Comitê Olímpico Brasileiro e o 
Comitê Paraolímpico Brasileiro têm, cada um, apenas um voto. O Co-
mitê Olímpico Brasileiro, que foi o líder na conquista, tem apenas um 
voto, da mesma maneira que cada modalidade de esporte e o próprio 
Comitê Paraolímpico. 

O SR. LEONARDO GRYNER – Eles são representados por um po-
der dentro da organização, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é 
assessorada por dois órgãos de controle: o Conselho Fiscal e o Conse-
lho Executivo. No Conselho Executivo estão representados o governo 
federal, o governo estadual, o governo municipal e o Comitê Paraolím-
pico Brasileiro. Esse Conselho é responsável por verificar se nós estamos 
cumprindo todas as nossas obrigações.

Logo abaixo está o Conselho Diretor, composto de quatro vice-
presidentes. Eles não são ligados ao Rio 2016, não recebem salário – 
são voluntários. E fomos buscar no mercado indivíduos com grande 
experiência empresarial. O primeiro-vice-presidente do Conselho 
Diretor, que, inclusive, está aqui hoje, é o Edson Menezes. O José Antônio 
Nascimento Brito, o Manoel Cinta, da BM&F, que foi presidente da 
Bolsa de São Paulo, compõem o Conselho Diretor. 
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Compete ao Conselho Diretor aprovar todos os atos que a parte ope-
racional do Comitê decide: política salarial, políticas comerciais, enfim, 
todas os atos de operação do Comitê.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Todos os contratos que o 
Rio 2016 faz são aprovados pelo Conselho Diretor. É importante escla-
recer esse ponto.

O SR. LEONARDO GRYNER – Então, o Carlos Nuzman, presidente 
do Comitê, responde a esse Conselho, tem que prestar contas ao Conse-
lho Diretor e é assessorado ainda pelo Conselho de Honra e Pelo Con-
selho de Esportes. Este último comporta atletas, ex-atletas, treinadores, 
ex-treinadores, enfim, gente do mundo do esporte brasileiro que tem 
boas contribuições para dar e que nos ajuda na formulação dos nossos 
programas. Para ilustrar um que é mais óbvio, cito a vila olímpica. Todo 
o desenho da vila olímpica tem o apoio direto desse grupo do Conselho 
de Esportes.

Abaixo do Carlos Nuzman, na presidência, está a parte operativa 
do Comitê. Eu sou o diretor-geral. Nós temos uma consultoria externa, 
jurídica; temos quatro diretores executivos, que é a Diretoria Executi-
va Comercial, que cuida da área comercial e do marketing; a Diretoria 
Executiva de Operações, que tem abaixo dela todas as operações ne-
cessárias para a organização dos Jogos; a Diretoria Executiva de Plane-
jamento, que cuida do planejamento, monitora o planejamento desse 
evento tão complexo e a integração com todos os níveis de governo; e a 
Diretoria Executiva de Gestão Corporativa, que cuida basicamente da 
administração e das finanças do Comitê.

Além disso, nós temos nesse grupo sênior de direção dos Jogos a 
Diretoria de Relações Institucionais, dirigida pelo embaixador Agemar 
Santos, que está presente, está ali atrás; a Diretoria de Comunicação, 
cujo diretor é o Carlos Villanova, que está aqui me ajudando na apresen-
tação; e a Diretoria Jurídica. Esse é o grupo sênior de direção dos Jogos.

O time Rio 2016 tem hoje 200 pessoas trabalhando. A previsão para 
o final de 2011 é chegar a 270. Nós ainda temos uma certa insegurança 
sobre se vamos conseguir chegar a esse número ou não, até pelas 
dificuldades hoje existentes no mercado brasileiro de contratação de 
mão de obra. E a evolução dele será uma curva lenta nos primeiros anos, 
mas na época dos jogos nós vamos precisar de quatro mil pessoas. Nós 
vamos ter cerca de quatro mil pessoas contratadas pelo Comitê. Mas 
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essa curva de crescimento vai se dar mais para o final de 2014, que é 
quando realmente vamos aumentar muito o contingente.

O Comitê Olímpico Internacional pede para as cidades que organi-
zem dois orçamentos: um orçamento que relate todos os custos neces-
sários para organizar os Jogos e um orçamento dos investimentos de 
capital, de tudo o que vai ser construído, mas que vai ficar como legado 
para a população durante muitos anos, não será usado apenas por causa 
dos Jogos ou para os Jogos.

Na época da candidatura, todas as cidades foram obrigadas a apre-
sentar dois orçamentos, inclusive nós. Vou apresentar para os senhores 
os orçamentos tais como estavam no nosso dossiê de candidatura. 

O primeiro é o nosso, do Comitê Organizador, que orça os custos 
para organizar os Jogos. É como está hoje no nosso dossiê, que está dis-
ponível para a consulta de qualquer pessoa no nosso site.

Os dois orçamentos foram feitos por um time de quase 100 técnicos, 
liderados pela Fundação Getúlio Vargas, que foi quem cuidou da prepa-
ração. Houve ainda a consultoria da Pricewaterhouse, que checou se a 
metodologia estava correta.

Que metodologia é essa? Por exemplo, na hora de calcular quanto 
vai custar uma arena temporária, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas 
indagava: quantos metros quadrados são? Qual é o preço do um metro 
quadrado de estrutura temporária? E a Pricewaterhouse checava se as 
premissas que eles estavam adotando estavam corretas ou não. Foi um 
trabalho muito cuidadoso, que levou vários meses e foi finalizado em 
outubro de 2008 – todos esses números são de outubro de 2008.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – É bom lembrar que a cota-
ção do dólar nessa época era dois reais. 

O SR. LEONARDO GRYNER – Um dólar correspondia a dois reais. 
Essa é a base do nosso orçamento.

O custo para organizar os jogos foi de 2,8 bilhões. Naquela época ti-
vemos que fazer uma estimativa muito conservadora das nossas receitas 
privadas, porque havia um descrédito entre os eleitores da capacidade 
do mercado publicitário brasileiro em lidar com uma Copa do Mundo 
e os Jogos Olímpicos praticamente simultaneamente, uma em 2014 e a 
outra em 2016, com grande superposição das épocas em que os patroci-
nadores teriam direito para exploração.
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Isso foi acordado com os governos. Nós fomos muito conservadores 
com a receita privada e com isso se identificou um déficit entre essa 
despesa e a capacidade de receita, que gerou esses 24% que os senhores 
estão vendo aqui, do setor público, cerca de 700 milhões de dólares. Os 
governos deram garantia de que cobririam esse déficit, caso ele existisse.

Trinta e um por cento, ou seja, quase um terço são cobertos pelo 
Comitê Olímpico Internacional. Ele aporta um valor significativo pro-
veniente da venda de direitos internacionais de televisão e da venda de 
patrocínios internacionais. Na época da candidatura ele passa o número 
para todas as cidades, e todas têm que botar o mesmo número. O núme-
ro que recebemos naquela época foi 890 milhões de dólares. Era o nú-
mero que estava lá no nosso dossiê. Esse número foi crescendo, porque 
eles foram vendendo mais coisas.

Os nossos resultados de venda de patrocínio também estão acima 
do que estava previsto no dossiê. Sabíamos, apesar de o mundo inteiro 
duvidar, que nosso mercado publicitário já está amadurecido. Hoje o 
objetivo estabelecido pelo presidente Carlos Nuzman é o de tentarmos 
diminuir a participação do poder público no que diz respeito a subsidiar 
o Comitê Organizador. É com essa meta que estamos trabalhando.

O orçamento de investimento de capital, basicamente produzido pe-
los governos, é de 11,6 bilhões de dólares – de novo o dólar cotado a dois 
reais. Ele pode ser composto por três grupos de projetos. Primeiro, os 
projetos que estavam em andamento. Um exemplo deles é a renovação 
do aeroporto do Rio de Janeiro, o Galeão, que está em andamento, já 
estava em andamento na época. Aí as pessoas diziam assim: “Por que 
vocês botaram no orçamento uma obra que já está andando?” Por que 
era importante sinalizar, para o caso de quererem paralisar essa obra por 
qualquer motivo, que ela é fundamental para a operação dos Jogos e tem 
um custo. Esse custo estava colocado no nosso orçamento.

Trinta e quatro por cento eram obras que estavam em andamento. 
Trinta e cinco por cento eram obras que já estavam planejadas. Por 
exemplo, o BRT da Transcarioca, que o Rio de Janeiro está construindo, 
era uma obra cuja realização já estava planejada no Rio de Janeiro. O 
que de pior poderia ocorrer seria ela atrasar dois ou três anos. Mas ela 
seria concluída de qualquer maneira. Somente 31% se referem a obras 
que têm que ser feitas exclusivamente porque vamos sediar os Jogos 
Olímpicos. Como os senhores podem ver, cerca de 75% dos gastos se 
dariam mesmo que o Rio de Janeiro não fosse candidato a sede.
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O nosso programa comercial já se iniciou, está indo muito bem até 
aqui. Estamos superando as nossas expectativas iniciais em relação ao 
dossiê. Já temos cinco patrocinadores parceiros dos Jogos: Bradesco; 
Bradesco Seguros, Claro, na comunicação em rede móvel, Embratel, em 
telecomunicações em rede fixa. E acabamos de fechar agora, no dia 8 de 
setembro, contrato com a Ernst & Young na categoria nível 2, a categoria 
de serviços profissionais. 

Isso mostra a confiança do mercado brasileiro nos Jogos e mesmo no 
Brasil. Tudo aquilo que dizíamos lá atrás era verdade, a economia brasi-
leira passa por um momento muito bom.

Vou falar um pouquinho sobre o projeto técnico. O projeto do Rio 
de Janeiro foi feito em alinhamento com o planejamento de longo prazo 
da cidade. Então, nós conversamos com os órgãos de planejamento da 
cidade, vimos onde a cidade precisava de investimentos e espalhamos os 
locais de competição para que várias áreas da cidade se beneficiassem, 
inclusive aquelas que mais necessitavam de investimentos do Poder Pú-
blico, como é o caso da região do porto e do Maracanã. 

Então, temos quatro regiões, quatro zonas. Há cinco regiões – essas bo-
linhas pretas que vemos nessa imagem – de concentrações de instalações e 
quatro instalações isoladas, que não estão perto de nenhuma outra instala-
ção. São 36 locais de competição que vamos utilizar durante os Jogos. 

Eu vou rodar agora um vídeo que mostra o projeto técnico. É o vídeo 
que nós apresentamos em Copenhague. Vocês vão ver agora como é que 
está planejada cada uma dessas instalações esportivas.

(Segue-se exibição de imagens.)
Em 9 de outubro de 2009 o Comitê Olímpico Internacional aprovou 

a inserção de mais dois esportes no programa: o golfe e o rúgbi. Então, 
agora o nosso time está planejando como inserir esses dois esportes no 
nosso programa.

O resumo desse vídeo a que os senhores acabaram de assistir é que 
47% das instalações já existem, fruto do legado do Pan-Americano; no-
vas instalações são apenas 28% – nós tínhamos o menor orçamento para 
instalações esportivas entre todas as cidades concorrentes –, e 25% se-
rão temporárias. São instalações como a do vôlei de praia, do triátlon, 
essas coisas de rua que os senhores viram lá, que são construídas e de-
pois desmontadas ao final dos Jogos.
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Como eu disse, a herança, o legado do Rio 2007 foi importantíssimo 
para conquistarmos o direito de sediar esses Jogos. Os Jogos de 2007 
foram considerados os melhores Jogos Pan-Americanos da história pela 
Odepa, organizadora responsável pelos jogos. Repercutiram muito bem 
no Comitê Olímpico Internacional, entre os eleitores, as notícias sobre 
o sucesso dos Jogos Pan-Americanos.

 O Rio 2007 tinha o compromisso de promover um evento de alto 
nível técnico, realizar os Jogos Pan-Americanos e os Jogos ParaPan-
Americanos na mesma cidade, logo em sequência, usando as mesmas 
instalações, e proporcionar excelência no atendimento a todos os clien-
tes dos Jogos. Os três objetivos foram atingidos plenamente. Estabelece-
ram um novo paradigma para o esporte aqui no Continente. O projeto 
original era de escala Pan-Americana, um evento que envolve apenas 42 
países, mas houve uma decisão política de entregá-lo com um padrão de 
serviço olímpico. Isso foi muito importante para garantir o sucesso anos 
depois. E o objetivo, o escopo desses Jogos foi alterado, porque, como eu 
disse, ele foi projetado numa escala Pan-Americana e alterado para esse 
padrão olímpico. 

Quando foi feito esse ajuste, obviamente, o orçamento mudou. Esse 
orçamento foi fechado em 2005; aprovado nos três níveis de governo, foi 
cumprido à risca até o final dos Jogos.

Vou falar um pouquinho do legado dos Jogos. 
O primeiro é o Estádio João Havelange. Quando nos candidatamos 

para os Jogos Pan-Americanos, era um estádio para 12 mil pessoas, e foi 
feito para os Jogos com 60 mil pessoas. Atualmente esse estádio recebe 
todos os jogos do Brasileirão no Rio de Janeiro. É uma arena multiuso, 
utilizada para futebol, competições de atletismo e vários shows musicais. 

Além disso, foram incluídas construções permanentes que não es-
tavam no projeto original do Pan: o Parque Aquático Maria Lenk; o 
velódromo, que é o primeiro velódromo coberto do país em pista de 
madeira – não tínhamos nenhum velódromo coberto; os centros de tiro 
e equitação de Deodoro; e a Arena Olímpica do Rio. Nada disso estava 
no projeto original, foram incluídos depois, e por isso o orçamento teve 
de ser alterado.

Todos esses equipamentos estão sendo utilizados hoje. O Parque 
Aquático Maria Lenk é local de treinamento de atletas de saltos orna-
mentais e natação, e abriga um centro de treinamento de tae-kwon-do. 
Já recebeu dezenas de competições de esportes aquáticos e é onde está 
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sendo montado agora o laboratório olímpico. O COB acabou de receber 
os equipamentos, está em fase de instalação, e dentro de alguns meses 
haverá ali um laboratório olímpico funcionando. 

O velódromo já recebeu dezenas de competições de ciclismo, patina-
ção, lutas, judô e levantamento de peso – eles utilizam essa área central 
para essas competições de lutas; é administrado pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro e, além do mais, é usado para treinamento semanal de atletas 
das Federações de Ciclismo e Patinação. 

O Complexo Esportivo de Deodoro tem um dos centros de tiro mais 
moderno do mundo; um centro de hipismo de nível olímpico mais um 
laboratório equino. Já recebeu cerca de 150 eventos desde 2007 e, além 
do mais, é utilizado como escolinha para crianças e jovens da região de 
Deodoro, que é uma boa parte da Zona Norte do Rio de Janeiro. 

A Arena Olímpica do Rio é hoje administrada por uma das maiores 
empresas de eventos do mundo – foi concedida pelo Município do Rio 
de Janeiro, e é constantemente usada para competições esportivas, 
shows, no molde das mais modernas arenas. 

Então, tudo o que foi construído para os Jogos Pan-Americanos está 
em pleno uso hoje no Rio de Janeiro

O projeto Rio 2007, portanto, como eu disse, foi fundamental para 
nos qualificar tanto na experiência da organização quanto na constru-
ção das instalações, que nos permitiram conquistar e mostrar ao mundo 
que já estávamos preparados para receber os Jogos Olímpicos em 2016.

 Bom, vou falar um pouco do legado esportivo do Rio 2016 de forma 
muito resumida.

Vocês viram no vídeo de pilares estratégicos que nós teremos um 
programa chamado Instalações de Treinamentos Pré-Jogos. Vários 
países do mundo terão de vir ao Brasil para se aclimatar, seja em relação 
ao tempo de viagem, seja em relação à comida, ao clima, à altitude – há 
vários países com altitudes diferentes da nossa. E nós abrimos inscrição 
para todas as cidades brasileiras, para todas as instalações. Mais de 
350 instalações do Brasil inteiro se apresentaram, de 150 cidades, em 
22 estados. Agora nós estamos avaliando cada uma delas e temos o 
compromisso de ir a Londres entregar um guia com a descrição de cada 
uma dessas instalações e os contatos. A partir daí, cada delegação contata 
diretamente a cidade, contata diretamente a instalação. Eles pagam para 
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utilizar isso. Então, vai entrar receita para as cidades, e ainda haverá um 
legado esportivo importante em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro.

O Centro Olímpico de Treinamento, o Parque Olímpico, no modo 
legado vira um centro de treinamento. É o primeiro centro olímpico de 
treinamento do Brasil – o Brasil não tinha um centro de treinamento 
olímpico. O Marcos vai falar sobre o assunto daqui a pouco na apresen-
tação dele. Não há país olimpicamente desenvolvido no ranking de me-
dalhas que esteja entre os dez maiores que não tenha um centro olím-
pico. Ele vai falar um pouco sobre isso para os senhores. Esse vai ser o 
primeiro do Brasil, e vai ser uma referência para toda a América do Sul.

O parque radical, que vimos também no filme, é num lugar, o bairro 
Deodoro, em cuja população há uma maior concentração de jovens até 
18 anos. Durante os jogos vai haver estes esportes: canoagem slalom, 
bicicross e mountain-bike, mas, depois dos jogos, serão incorporados 
outros equipamentos, como pistas de skate, escalada indoor e quadras 
poliesportivas. 

A reforma do Maracanã, que já está andando, começou em 2010. A 
reabertura do Maracanã está prevista para 2013, e o estádio vai receber as 
cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e dos Jogos 
Paraolímpicos e mais a s semifinais e as finais dos torneios de futebol, já 
que há o tornei feminino e o torneio masculino de futebol nos Jogos.

A Marina da Glória, como eu disse, hoje está concedida a um opera-
dor privado. Ele é que está conduzindo toda a reforma da Marina, que 
vai ficar fantástica e atenderá totalmente às nossas necessidades, com 
um custo total de nove milhões e meio, sem nenhum investimento do 
setor público para esse equipamento.

O Parque Olímpico Rio 2016. A prefeitura realizou um concurso 
internacional de arquitetos e, agora, no dia 19 de agosto, saiu o resultado 
do projeto vencedor, que fez o mar ser pleno, ou seja, como é que 
podemos usar essa área de tal maneira que, no modo legado, tenhamos 
o centro olímpico de treinamento e deixemos bastantes terrenos livres 
para serem explorados para residência e uso comercial. Com isso, a 
prefeitura consegue viabilizar o financiamento da construção do parque 
olímpico, diminuindo muito... As primeiras estimativas são de que o 
investimento público vai cair mais de 50% nesse equipamento por causa 
dessa operação, que vai permitir o uso residencial e comercial.
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Na área de legado de infraestrutura existem vários legados. Este é o 
principal deles – o anel de transporte de alta performance que está sen-
do construído no Rio de Janeiro.

Para vocês terem uma ideia, hoje, do total da população que utili-
za transporte público na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 15% usam 
transporte de alta capacidade – metrô ou trem. Depois dos Jogos, depois 
dos investimentos que vão ser feitos nos Jogos, mais de 50% da popu-
lação vai se locomover, se deslocar no dia a dia por transporte de alta 
capacidade. Isso é uma transformação fundamental na cidade do Rio de 
Janeiro, com benef ício social incomensurável.

Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas várias construções. 
O primeiro é o BRT da Transoeste, que liga a Barra à Zona Oeste da 
cidade, ao extremo oeste da cidade, Santa Cruz e Campo Grande, para 
quem está familiarizado com o Rio. O túnel da Grota Funda, que era 
uma aspiração antiga dos cidadãos do Rio de Janeiro, já foi completado, 
já está perfurado de lado a lado e agora está na fase de acabamento. A 
previsão de entrega dessa obra é julho de 2012.

O BRT Transcarioca liga a Barra até o Aeroporto Internacional do 
Galeão e tem previsão de entrega no primeiro semestre de 2014. E esses 
dois, o BRT da Transcarioca e o BRT Transoeste, são os dois mais lon-
gos. Eles têm cerca de 39 quilômetros de extensão. E essas duas obras já 
estão em curso, com prazo de entrega para 2014.

O metrô linha 4 não fazia parte do dossiê da nossa candidatura por-
que na época não se tinha todas as garantias requeridas pelo Comitê 
Olímpico Internacional. Logo depois que ganhamos, o governador 
conseguiu reunir todas as garantias necessárias. A obra começou em 
março de 2010, um pouquinho depois que a gente ganhou, e a previ-
são de entrega é 2015. Ela tem duas fases, como vocês podem reparar 
aqui nesse mapa que mostra o traçado da linha 4 do metrô. Essa fase 1 
é praticamente toda em rocha. Todo esse trecho aqui é perfurado em 
rocha. Já está em andamento. Esse lado aqui já foi perfurado e eles estão 
caminhando para cá. E agora eles começaram a perfuração por esse lado 
aqui. O túnel está andando. Esse é o lado mais fácil da obra.

A segunda fase é a que passa por dentro de Ipanema e Leblon. Eles 
já começaram a construção da conexão na Estação General Osório. Em 
março do ano que vem começa a instalação do shield, o “tatuzão”, que 
vai fazer a perfuração. Aí ele vem, por baixo, fazendo esse caminho aqui 
até se encontrar com o túnel, aqui, desse lado.
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E já vai ser construída a Estação Gávea, que já é a extensão da nova 
expansão do metrô no futuro, que vai interligar, então, os bairros de Jar-
dim Botânico, Botafogo, Laranjeiras, para quem está familiarizado lá 
com o Rio de Janeiro. Então essa obra também já está em andamento e 
dentro do prazo.

Todo o sistema de trem suburbano da cidade do Rio de Janeiro vai ser 
remodelado. Haverá troca total de equipamentos. Esses já são os trens 
novos, os trens chineses, todos com ar condicionado, modernos. Trinta 
trens já estão sendo entregues e 60 já foram licitados. Está-se mudando 
todo o sistema de sinalização da SuperVia e todas as estações de pas-
sageiros. Com isso, para vocês terem uma ideia, no final dessa obra a 
SuperVia vai operar na modalidade quase metrô, com intervalo de três 
minutos apenas entre trens.

A outra revolução, em termos de urbanismo, de legado de infraes-
trutura, é o porto. Nós vamos acomodar aqui, na época dos Jogos, cerca 
de 8 mil quartos. Para isso, vamos usar navios. Para que essa ideia fosse 
aceita pela COI seria importante melhorar as condições dessa região 
portuária do Rio de Janeiro, que é a área mais degradada da cidade. Esse 
projeto está em andamento – a fase um já está praticamente completa e 
a fase dois já começou.

Daqui a pouco vou dar detalhes da obra, mas nessa área aqui vamos 
ter navios, que vão receber acomodações; nessa zona dois, marcada aqui, 
vamos instalar vilas de acomodação, com quatro mil quartos, que vão 
ser utilizados pela mídia, árbitros, oficiais; e essa área um vai ser usada 
por algumas áreas operacionais nossas, inclusive pelo centro de mídia 
não credenciada. Para aqueles 10 mil a que me referi anteriormente, que 
não têm credencial, mas nós temos de prover algum nível de serviço.

Como vocês observaram, abrange toda a região do porto do Rio de 
Janeiro; é uma PPP no valor de 7,7 bilhões, com previsão de conclu-
são em 2015; gera 20 mil empregos diretos e rompe com um paradigma 
de crescimento da cidade do Rio de Janeiro: à medida que ela evoluía, 
deixava para trás áreas degradadas. Andamos para Botafogo, para Fla-
mengo, tudo foi-se degradando, e a cidade foi-se movendo para o oeste. 
Cada vez que se movia para uma área nova, tinha-se que vir com toda 
uma nova infraestrutura, quando toda essa área aqui já tem escola, já 
tem hospital, já tem rua. É mais fácil recuperá-la. Com isso, muda-se o 
paradigma de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro.
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Além disso, na região do porto vamos acomodar nossos centros 
operacionais. 

Isso aqui é o que consideramos o principal legado dos Jogos Pan-Ame-
ricanos. A decisão do presidente Lula de centralizar o comando da segu-
rança no Ministério da Justiça, naquela época a recém-criada Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, permitiu que se testasse esse novo mode-
lo de segurança, de engajamento com a população e não de enfrentamen-
to, o que deu origem ao Pronasci, hoje um Programa de sucesso. Depois, 
derivado dele, veio o conceito das unidades pacificadoras, que é o con-
ceito de engajamento com a sociedade. Hoje já temos 18 UPPs instaladas 
no Rio de Janeiro, que beneficiam mais de 300 mil pessoas. Cada vez que 
entra uma UPP dessa surge uma série de serviços da prefeitura: creche, 
escola, clínica da família... Em 2010 isso causou um impacto tremendo no 
número de criminalidade no Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, o secretário 
Beltrame noticiou números novos. Estou falando de dois meses atrás. Em 
2010 o número de homicídios foi o menor nos últimos 20 anos. Represen-
tou uma queda de 25% em comparação com 2006.

A responsabilidade do Comitê Organizador é entregar os Jogos. 
Quem tem a responsabilidade de preparar a delegação brasileira para 
participar dos Jogos, se desempenhar bem e ganhar medalhas é o Comi-
tê Olímpico Brasileiro.

Vou deixar agora o Carlos Nuzman conduzir a partir daqui. Ficamos 
à disposição de vocês para perguntas no final da apresentação.

O SR. CARLLOS ARTHUR NUZMAN – Vou pedir ao Marcus Viní-
cius, nosso secretário-executivo, que dê continuidade. O Bernard, que 
é o chefe da Missão, da mesma maneira, está com o microfone e pode 
fazer a apresentação.

O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Obrigado, presidente.
Boa tarde a todos. Boa tarde, deputados.
A minha apresentação vai ser a segunda missão do Brasil depois 

que trouxe os Jogos para cá. Nós tínhamos o sonho de trazer os Jogos. 
Conseguimos que eles chegassem aqui. Um dia depois, recebemos a 
notícia do COI, lembrando-nos, reforçando-nos que, além de entregar 
os jogos – o Léo contou aqui e que está indo a passos largos –, temos a 
missão e o direito de realmente tornar o Brasil uma potência olímpica. E 
é essa a função do Comitê Olímpico Brasileiro hoje.
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Nós vamos falar um pouquinho do nosso plano estratégico, que está 
sendo entregue aí para vocês.

A nossa meta é sair da 17ª posição, que foi a posição em Beijing em 
2008, para o 10º lugar no total de medalhas.

(Segue-se exibição de imagens.)
Nós ganhamos 17 medalhas. Para ficarmos entre os 10, temos de 

ganhar aproximadamente 30 medalhas. A Ucrânia, que ficou com 27 
medalhas, em Beijing ficou em 10º lugar. É importante chegarmos a essa 
posição e mantê-la. Não adianta chegarmos só em 2016 e depois voltar-
mos à posição de 2008. 

Em todo o nosso planejamento – vocês estão recebendo o informa-
tivo –, a meta é tornar o Brasil uma potência e mantê-lo em 2020, 2024, 
2028. Que isso seja uma fábrica de fazer atletas.

Este é o resumo do que vocês têm em mãos. Vou mostrar só a primei-
ra parte, que é ligada ao resultado.

Como eu disse, a nossa meta é chegarmos lá como uma potência e 
manter a posição. Para isso, precisamos ficar no top ten. Precisamos 
ganhar medalhas em mais de 13 modalidades. Precisamos ter melhor 
percepção de valor do COB e das Confederações e virar a camisa bra-
sileira, como era a camisa do Romário, do Deley ou do Danrlei, quando 
na Seleção Brasileira, orgulho nacional. A nossa ideia é que os outros 
esportes tenham o mesmo reflexo.

Hoje, investimos em pessoas que estão capacitando o nosso pessoal 
a fim de que os processos internos para esses clientes sejam realizados.

Não estamos considerando só o resultado. A sociedade tem uma im-
portância muito grande. Nós temos transparência. Somos uma organi-
zação não governamental, sem fins lucrativos, que tem o dia a dia on line 
com a Caixa Econômica e com o TCU. Todas as nossas despesas e cada 
centavo estão on line. Então é isso: transparência, jogo limpo, perspecti-
vas futuras e formação do progresso.

Como Léo disse, e o presidente Lula também, quando formos con-
vidados, estaremos sempre aqui para contar desse caminho e a partici-
pação de todos. Depois, patrocinadores, entidades esportivas, atletas e 
treinadores.

Este mapa, que está nas mãos dos senhores, vou passar muito rapida-
mente. Se depois quiserem algumas informações, nós seguimos.

Eu conto aqui um pouquinho dos nossos concorrentes. 
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(Segue-se exibição de imagens.)
Para vocês terem ideia do que acontece no mundo, eu fui, como vo-

luntário, chefe da Missão Brasileira nos últimos três Jogos Olímpicos: 
Sydney, em 2000; Atenas, em 2004, e Beijing, em 2008. 

Estas são algumas das grandes potências do mundo olímpico brasi-
leiro. A Austrália investiu, para Beijing, entre 2005 e 2008, mais de 700 
milhões de dólares. Como o Léo falou, ela tem nove institutos de espor-
tes, nós estamos montando o nosso primeiro; eles lá não têm o Ministé-
rio, mas têm a Australian Sports Commission coordenando o esporte no 
total. Eles ganharam 46 medalhas através daquele investimento, sendo 
que todos eles têm um carro-chefe. No caso da Austrália, a natação ga-
nhou 20 medalhas. A Alemanha tem 39 escolas de esportes; 20 centros 
olímpicos de treinamento – é isso que nós estamos falando: o nosso é o 
primeiro aqui –; investiu quase dois bilhões de dólares na preparação da 
delegação, nos quatro anos, para Beijing; conseguiu 41 medalhas, sendo 
8 só na canoagem. Tem um carro-chefe na água. A Grã-Bretanha aposta 
100% do seu esforço em esportes individuais. Ela investiu um bilhão de 
dólares; tem sete centros de autorrendimento – lembrando que a Grã-
Bretanha tem mais ou menos o tamanho do estado de Goiás –; ganhou 
47 medalhas, dessas, 14 só no ciclismo, sendo 11 de ouro. Todas na pis-
ta. Nem correu na estrada. Mais uma vez, é uma das outras forças. Esta 
aqui é hours concours. A China tinha no pré-Beijing, em 2007, quando 
estivemos lá, 20 mil atletas assalariados se preparando, nos últimos qua-
tro anos, para montar a delegação – no final, a delegação tinha aproxi-
madamente 700 atletas em Beijing; tem três mil escolas de esporte; tem 
300 centros de elite; investiu 2,8 bilhões de dólares, e ganhou 100 me-
dalhas. Ela fez a festa na ginástica, saltos ornamentais e tênis de mesa.

Este mapa é um resumo do que falei, incluindo o Brasil. Aqui no 
Brasil estou falando: Lei Agnelo/Piva, Lei de Incentivos ao Esporte, 
orçamento para alto rendimento no Ministério do Esporte e Bolsa-
Atleta. O total nos quatro anos, 2005 a 2008, deu algo em torno de 
200 milhões de dólares, que são 10% da Alemanha. Nós ganhamos 15 
medalhas. Se fôssemos fazer uma conta matemática não estava ruim, 
mas não é isso o que queremos fazer. Queremos mostrar que, primeiro, 
é preciso recursos para fazer esse caminho, mas só dinheiro não adianta, 
porque não se compra medalha. A turma que viveu o esporte – Bernard, 
Nuzman, Deley, Danrlei, Romário –, sabe que é preciso 6, 8, 10 anos 
para fazer isso, é preciso cultura esportiva, qualificação de treinador, 
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centro de treinamento. E é isso o que estamos querendo fazer. E aqui 
se mostra bem que medalha não tem preço. Se tivesse, a Alemanha que 
investiu dois bilhões não teria ganhado seis medalhas a menos que a 
Grã-Bretanha, que investiu um bilhão. Então, a metade do investimento 
resultou 6 medalhas a mais. Isso quer dizer que é preciso planejamento 
e cultura esportiva para chegar lá.

A nossa concorrência é para ficar entre os dez. Esse é o nosso estudo 
de estratégia para em 2016 estarmos entre os dez. Do quarto para baixo, 
todos ganham em mais de 13 modalidades e todos têm um carro-chefe. 
Como eu falei, a Ucrânia foi a décima colocada, ganhou 27 medalhas em 
16 modalidades e cinco nas lutas. Para chegar lá, o que temos de fazer? 

Essa é a nossa posição em Beijing, nós ganhamos 15 medalhas, sendo 
três no judô. Foi um carro-chefe importante, mas com apenas três me-
dalhas. Então, nós precisamos ganhar mais medalhas nas modalidades 
que já ganhamos. O vôlei tem duas medalhas em jogo, o vôlei de praia 
tem quatro, a vela tem várias. Então, nessas modalidades, temos de ga-
nhar as 15 medalhas e mais outras dez, aproximadamente. Temos de 
descobrir outras seis novas modalidades medalhistas olímpicas. Esse é 
o nosso desenho estratégico, é assim que estamos trabalhando hoje para 
chegar lá em 2016. 

Esse aqui é um número importante para isso, para saber em que mo-
dalidades há mais medalhas em jogo. Então, nós ganhamos duas meda-
lhas em Beijing com o Cielo na natação, mas eram 96 medalhas em jogo. 
No atletismo, nós ganhamos uma medalha com a Maurren, mas eram 
141 medalhas em jogo. Então, nesse mapa que estamos olhando, nunca 
ganhamos nada em lutas associadas. Esse é um esporte em que esta-
mos investindo hoje. Tem 72 medalhas em jogo. Eu não sou formado em 
Educação Física, eu sou economista, então esse mapa me ajuda a fazer o 
desenho do caminho para frente. 

A nossa estrutura. O COB vem se preparando. Eu falei que fiquei 
dez anos como voluntário e assumi como executivo em dezembro de 
2008, e nós estamos nos preparamos para a vitória em 2016. Nós fomos 
nos estruturando para isso. Hoje o COB, só na área de esportes, que é a 
que eu administro – agora o instituto não está mais comigo –, tem sete 
grandes áreas: autorrendimento, relacionamento com as confederações, 
desenvolvimento, ciência do esporte, centro de treinamento, fomento 
de iniciação, olimpíada escolar, olimpíada universitária e tudo o que for 
da base para cima, projetos especiais, todos os recursos que não os da 
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Lei Agnelo/Piva, instituto olímpico, qualificação profissional e escola 
de treinadores, escritório de projetos. Nós somos a única organização 
esportiva do mundo que tem um escritório de projetos, temos o PMO. 
Nós trouxemos um rapaz do Bradesco, uma menina da TIM e outro da 
Unilever, montamos um escritório de projetos, e hoje todas as ações do 
COB têm projetos. E nós já temos um escritório de estratégia e legado 
pensando em 2017. 

Quando o Léo falou aqui do futuro do centro olímpico de treina-
mento, temos de pensar como vai funcionar em 2017, quem vai pagá-
lo, como ele vai se financiar. Hoje ele está sendo construído pensando 
no durante e no depois. Até 2015 vamos usar para o treinamento das 
seleções; em 2016 o Comitê Organizador vai fazer os jogos. O COB e 
a delegação brasileira são clientes do Comitê Organizador e, em 2017, 
recebemos de volta aquela parte do centro de treinamento para admi-
nistrá-lo. Estamos pensando essa utilização hoje e não deixando para 
pensar em 2017.

(Segue-se exibição de imagens.) 
Vamos voltar aqui um pouco para mostrar que o coração do COB 

é a área de esportes, mas nós nos estruturamos em volta. Não adianta 
querer administrar a Lei Agnelo/Piva, que esse ano serão 150 milhões 
de reais, de dinheiro público, para distribuir para as 29 confederações 
olímpicas, sem ter uma estrutura financeira para comprar como a lei 
manda, para prestar contas como a lei manda, uma estrutura de cultura 
e educação para que isso fique na história. Nós não vamos ficar lá a vida 
inteira. Então, nós estamos fazendo projetos e escrevendo os processos 
para isso. Toda a área de assessoria de imprensa, na diretoria de comu-
nicação, marketing, a comissão de atletas, são 17 atletas, um terço de 
todas as medalhas olímpicas brasileiras fazem parte da nossa comissão 
de atletas. O Bernard é o presidente, a Hortência é a vice-presidenta, 
Daiane, Guga, Cielo, e assim por diante – são 17 atletas. Também tem 
uma área médica, porque temos preocupação grande com os atletas e 
sobre isso vamos falar um pouco mais à frente.

Esse aqui é o nosso centro de treinamento, já um legado de 2007 e um 
planejamento para frente. Esse é o centro de treinamento de tae-kwon-do 
– ali está a Natália Falavigna. Esse aqui é o Parque Maria Lenk, a entrada 
do centro de treinamento, a Natália Falavigna com o prefeito Eduardo Paes. 
Aqui, dentro do Centro, uma área de musculação, a área de lutas, todos os 
equipamentos. 
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(Segue-se exibição de imagens.)
Esse é um projeto que fizemos com a Prefeitura do Rio de Janeiro, 

sobre o qual eu gosto de falar sempre, porque eu acho que todas as cida-
des brasileiras, principalmente as grandes e as capitais, poderiam seguir 
esse caminho. O objetivo do prefeito Eduardo Paes foi manter...

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – É bom dizer que essa ideia é 
do prefeito Eduardo Paes, não foi nossa. Foi ele quem teve essa ideia, e 
realmente é a que nós entendemos que deve ser seguida.

O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Qual é o objetivo dele aqui? 
Manter as estrelas cariocas treinando e morando no Rio de Janeiro, para 
que elas sejam espelho olímpico para a garotada. Então, a cidade do Rio 
de Janeiro escolheu conosco 13 atletas, nós montamos uma estrutura 
em volta deles, não é dinheiro só para atleta, é pagamento de treinador, 
nutricionista, ciência do esporte, equipamento e assim por diante. En-
tão, a minha vontade é que, em 2016, quando montarmos a delegação 
brasileira, cada uma das cidades possa ter um representante. 

Eu sou gaúcho do interior...
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Marcus Vinícius, é bom ex-

plicar a cirurgia pela qual o Diego Hypolito passou e que foi paga com 
esses recursos. 

O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Exato. Toda a parte médica, 
toda a parte de nutrição, toda a parte de ciência do esporte ou equipe 
multidisciplinar está dentro desse projeto. Eu estava dizendo que sou do 
interior do Rio Grande do Sul, sou de Bento Gonçalves. Até hoje Bento 
Gonçalves só tem um medalhista olímpico, que sou eu. O meu sonho 
é que tivéssemos outros medalhistas em Bento Gonçalves e que cada 
cidade dos senhores tivesse um representante em nosso time. Esse aqui 
é o Time Rio, e o Diego está aqui inclusive operado. Essa foto foi tirada 
exatamente logo depois da operação do Diego, que nós bancamos.

Isso aqui é o uso da ciência do esporte. Citando mais uma vez o 
Diego Hypolito, lembro que ele foi campeão do mundo cinco vezes 
sem filmar e sem usar nenhum software. Esse aqui é um software que 
nós compramos e distribuímos para as Confederações, que decupla 
a imagem em cada pedacinho de segundo, para que o atleta saiba o 
que faz em cada movimento. Ele nunca tinha usado nada disso e já foi 
campeão cinco vezes; imaginem o que vai fazer daqui para frente! É o 
que esperamos, dar o mínimo do padrão que existe lá fora.
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O Crystal Palace é uma das duas ações que estamos fazendo na Eu-
ropa para ajudar o atleta brasileiro. O Crystal Palace vai ser o quartel-
general do Brasil em Londres, durante os jogos. Nós alugamos um Cen-
tro de Treinamento, onde o Brasil vai ter um espaço exclusivo para os 
atletas treinarem: piscina exclusiva, pista exclusiva, ginásio e assim por 
diante, e um hotel com 144 quartos para que lá fiquem os treinadores 
pessoais, os treinadores reservas. 

Essas aqui são algumas imagens do Crystal Palace, o principal Centro 
de Treinamento de Londres, que ficou exclusivo para o Brasil. E estamos 
montando uma base olímpica até 2016, em Ghent, na Bélgica, uma ci-
dade universitária que, embora pequena, tem uma estrutura esportiva 
muito grande. Fica a duas horas de Londres e a uma hora do Aeroporto 
de Amsterdã e tem uma estrutura gigante para esportes, uma raia muito 
boa de remo e de canoagem, pista coberta e descoberta de atletismo, 
instalações para ginástica, tudo que tem possibilidade. Então, as nossas 
confederações podem ir para a Europa e não precisam ficar indo e vin-
do; quando têm treinamento ou competição, usam a base europeia.

Qualificação profissional. Como eu falei, não adianta ficarmos olhan-
do só para o atleta e não cuidarmos do treinador ou do gestor esportivo. 
Era um sonho antigo, o Nuzman vinha trabalhando e conseguiu colocar 
na rua o Instituto Olímpico Brasileiro, para qualificar as pessoas para 
ajudar no esporte brasileiro: gestores, treinadores e ex-atletas. Nós te-
mos uma preocupação grande com os ex-atletas que estão se preparan-
do para uma segunda profissão. É o instituto quem está cuidando deles.

E aqui eu vou concluindo, dizendo que nós estamos preparados, sim. 
O Brasil tem muitos exemplos de superação, de atitude. Aqui temos 
Bernardinho, Isabel, Natália Falavigna, Maurren, com orgulho de repre-
sentar o país, mas nós sozinhos não vamos chegar lá. 

Este aqui foi um trabalho feito pelo INDG, pelo professor Falconi, um 
diagnóstico de que nós, Comitê Olímpico e confederações, sozinhos, não 
conseguiríamos chegar ao nosso sonho, porque este é um sonho para ser 
sonhado em conjunto, e por isso temos todas essas engrenagens. 

Sempre incluímos a sociedade aqui, porque achamos que vocês são 
os representantes da sociedade. Aí é a parte executiva. A sociedade e 
o Ministério estão aqui como executivos. Colocamos o Congresso 
como parte da sociedade, mas esse é sempre um documento vivo, 
vale a contribuição. Vamos daqui para frente incluir o Congresso aqui 
também, separado da sociedade, mas, se uma dessas engrenagens não 
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andar, vai atrapalhar o nosso caminho. Então, contamos com a ajuda de 
vocês, para que todos possamos sonhar o sonho de tornar o Brasil uma 
potência olímpica.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Bem, concluída a 

apresentação, nós vamos recompor a Mesa. Eu quero agradecer a apre-
sentação. Acho que foi bastante completa, para podermos ter uma noção. 

Quero dizer que esta comissão tem o papel... O Bernard comentava 
aqui, presidente, que ele nunca tinha acompanhado uma Comissão com 
tanta representatividade, especialmente na área esportiva, das composi-
ções anteriores. Eu tenho dito que, no Congresso Nacional – o deputado 
José Rocha fala sobre isso –, estamos bastante atentos. Tanto é que nós 
temos 20 Comissões nesta Casa. Geralmente a Comissão de Turismo e 
Desporto ficava entre a 11ª e a 12ª posição na escolha dos partidos para 
composição das comissões no que diz respeito à indicação da Presidên-
cia. Desta vez, esta comissão ficou em quinto lugar. Tivemos a Comissão 
de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação, depois a 
Comissão de Saúde, a Comissão de Minas e Energia, que tem a questão 
do pré-sal, e logo, na sequência, foi a Comissão de Turismo e Desporto.

Então nós estamos aqui para fazer esse trabalho, para contribuir, de-
bater as leis. É claro que, com o papel de fiscalizadores do povo, temos 
essa incumbência, que o povo nos atribuiu, de fiscalizar também, mas 
queremos também colaborar naquilo que for melhor para o Brasil, prin-
cipalmente em termos do que vai ficar para a nossa população e para a 
imagem do nosso país no mundo todo.

Pergunto se o Bernard quer fazer alguma saudação, antes de come-
çarmos os nossos questionamentos.

O SR. BERNARD RAJZMAN – Muito obrigado, presidente Jonas 
Donizette. Eu só queria rerratificar o que sempre acompanho, há mui-
tos anos – a contribuição que esta Casa vem dando ao esporte – para 
concluir com chave de ouro todo o depoimento do Marcão. A gente tem 
plena convicção de que, sem vocês, o esporte do Brasil não chegaria 
aonde chegou. Acho que isso é o principal de tudo. 

E, só para concluir, quero falar também sobre a questão do quadro 
de medalhas. Eu entendo que talvez a maioria daqueles que não são do 
esporte não entendam que o Brasil tem um histórico de medalhas em 
esportes coletivos, que são futebol, vôlei, basquete, handebol, que são 
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esportes que você joga do primeiro ao último dia das Olimpíadas para 
ganhar uma medalha, enquanto vocês viram que o atletismo tem 141 
medalhas de ouro, a natação tem 96. 

Falo isso para que se entenda que é preciso mudar um pouco essa 
situação, para que a gente possa fazer como a Inglaterra, que hoje vive 
um momento ímpar, porque ganhou 11 medalhas de ouro, em duas mo-
dalidades somente, isso em Pequim. Em casa, agora, eles vão ter uma 
problema sério, porque eles podem, inclusive, fazendo a festa para to-
dos, não chegar a essa posição. Vai ser muito complicado se eles não 
conseguirem se igualar. É uma preocupação que os ingleses têm.

No mais, aguardo as perguntas e agradeço o carinho sempre especial 
que esta Casa nos dá. Obrigado, presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, Ber-
nard. Vou passar a palavra primeiro ao autor do requerimento, deputado 
Valadares Filho. Na sequência, nós temos inscritos o deputado Romário 
e o deputado Otavio Leite. Depois temos também os deputados Deley, 
André Figueiredo, José Rocha e Vicente Candido – são os deputados 
que estão inscritos. A deputada Jô Moraes pede também a inscrição. O 
deputado Valadares Filho, autor do requerimento, tem a palavra.

O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Sr. Presidente, Srs. Con-
vidados, saúdo a todos em nome do nosso presidente Carlos Arthur 
Nuzman, presidente do COB, do atleta Bernard, que nos honra sempre 
com a sua presença, ele que é o chefe da Missão do Brasil nos Jogos 
Olímpicos de Londres.

Eu, inicialmente, quero parabenizar todos que fazem o COB em 
nosso país e todos que são responsáveis pela realização das Olimpía-
das 2016, que coordenam essa tarefa tão importante para o nosso país. 
Quero parabenizá-los pela explanação feita aqui. Eu comentava com a 
deputada Jô Moraes que, sem dúvida alguma, isso nos deixa, a nós, par-
lamentares, que estamos aqui para fiscalizar essas ações, extremamente 
otimistas. Sem dúvida alguma, foi uma explanação que nos tira muitas 
dúvidas e que nos deixa extremamente orgulhosos e certos de que te-
remos grandes Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, em nosso país.

Eu tinha algumas dúvidas em relação à infraestrutura, em relação 
às perspectivas e metas a serem alcançadas, mas o Leonardo Gryner já 
fez uma explanação, e as dúvidas que eu tinha não tenho mais. Então 
vou partir para outras perguntas que eu tenho aqui, relacionadas mais à 
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questão esportiva, à questão dos atletas, à questão do que nós podemos 
alcançar em relação às medalhas.

Inicialmente, eu gostaria de perguntar, já que foi abordado aqui pelo 
Sr. Marcus, em relação às modalidades de que temos perspectivas não 
só para as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, mas também já no 
próximo ano, nas Olimpíadas de Londres. Nós temos as modalidades 
tradicionais, nas quais o Brasil já tem uma cultura extremamente 
positiva, como o judô, a natação, o tae-kwon-do, o vôlei, o vôlei de 
praia, o futebol, enfim, essas modalidades mais tradicionais. Mas quais 
seriam as outras modalidades que você, Marcus, poderia nos informar 
aqui, para as quais exista uma boa perspectiva de bons atletas e em que 
nós possamos ter medalhas já no próximo ano, em Londres, e ter uma 
performance ainda melhor nas Olimpíadas de 2016?

Eu vou fazer o restante das perguntas, pois fica melhor para as res-
postas. Essa seria a minha primeira pergunta.

A nossa segunda pergunta é relacionada com a questão de que nós 
vemos hoje em nosso país, presidente Nuzman, que não é fácil, sem dú-
vida alguma, haver patrocinadores. Nós sentimos isso e conversamos 
até com atletas amadores sobre o assunto. Vemos esse apelo e essas rei-
vindicações. Nós não temos ainda no Brasil também um número que 
seria o adequado para a questão do bolsa-atleta. Nós podemos avançar 
ainda mais nisso, que sem dúvida alguma já foi um passo extremamente 
importante para ajuda dos nossos atletas. Mas existe dentro do COB 
algum feito em relação ao âmbito escolar e universitário para que te-
nhamos um número maior de atletas em condição de competir? Existe 
alguma parceria? O COB tem feito alguma coisa em relação a isso?

O nosso terceiro questionamento, também para o presidente Nuz-
man, é se esse dado que vou citar realmente corresponde à realidade 
e o que podemos fazer em relação a isso. Nós percebemos que, dife-
rentemente do futebol, em que os grandes atletas vêm mais de famí-
lias humildes, que não têm tanta oportunidade de terem tido uma boa 
educação, aquela coisa toda, no esporte olímpico nós vemos que boa 
parte das pessoas que têm sucesso no atletismo ou em outras moda-
lidades relacionadas ao atleta olímpico geralmente têm uma condição 
de vida melhor, geralmente têm um poder aquisitivo mais abundante e, 
com isso, podem se preparar ainda mais para as competições. Esse dado 
realmente corresponde a uma realidade que foi passada para nós? E o 
que pode ser feito para que também as pessoas mais humildes, aquelas 
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pessoas que têm o sonho de serem grandes atletas olímpicos, de famílias 
mais carentes, possam ter essa oportunidade?

E o nosso último questionamento, ao presidente Nuzman também, 
é em relação a uma das grandes metas do COB – e faço justiça aqui, 
porque isso tem sido feito realmente durante toda a história em que 
o senhor preside essa importante entidade –, que é apoiar o desenvol-
vimento da educação dos jovens através do esporte. Eu queria que o 
senhor relatasse mais detalhadamente o que tem sido feito em relação a 
isso, já que é um trabalho muito bem feito pelo COB, e aqui eu quero ter 
a oportunidade de receber essas informações mais detalhadas.

No mais, quero novamente parabenizá-los. Sem dúvida alguma, nós 
estamos ansiosos para termos no Rio de Janeiro grandes Jogos Olímpicos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Valadares Filho, 2º vice-presidente desta comissão. 

Eu, de forma democrática, como sempre fazemos nas audiências pú-
blicas, indago aos deputados se nós fazemos resposta pergunta a per-
gunta ou se fazemos um bloco. Fazemos um bloco? Então, vou acumular 
um bloco de três.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Sr. Presidente, só para explicar. 
Como vai haver votação, nós vamos ter que nos retirar daqui a pouco. 
Pergunta a pergunta não é possível. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Fora o deputado 
que falou, nós temos sete inscritos. Eu vou fazer um bloco de três e um 
bloco de quatro, OK?

O deputado Romário tem a palavra.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Boa tarde a todos! Em nome do 

presidente Jonas Donizette, eu gostaria de saudar aqui todos os compa-
nheiros presentes e dizer que é um grande prazer para esta Casa rece-
bê-los como pessoas que realmente são de grande importância hoje no 
cenário esportivo, não só nacional como mundial. 

É um prazer rever o meu amigo Carlos Arthur Nuzman, presidente 
do COB; quero saudar o Sr. Marcus Vinícius Freire, superintendente-
executivo do Comitê Olímpico Brasileiro; um abraço ao Sr. Leonardo 
Gryner, diretor-geral do Comitê Rio 2016; e ao meu amigo Bernard vou 
aproveitar a oportunidade para dizer que está entre os maiores esportis-
tas que eu vi jogar na minha vida. É sempre um prazer estar com você.
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Eu tenho aqui algumas perguntas que não são totalmente direcio-
nadas – apenas duas estão mais voltadas para o presidente Carlos Nuz-
man. Quanto às outras, aqueles que se sentirem à vontade também po-
dem responder.

Eu vou começar pelas duas perguntas do Popó, nosso colega. Ele teve 
que se ausentar e deixou aqui duas perguntas. A primeira é a seguin-
te: normalmente, as vilas olímpicas, quando termina uma competição 
– vamos citar as Olimpíadas de 2016 –, elas ficam para as empreiteiras. 
Esta pergunta aqui é do Popó: “Não seria importante dar aos atletas, 
principalmente aos que forem medalhistas de ouro dessa competição, um 
desses apartamentos, dentro dessa Vila?” Essa é a primeira pergunta do 
meu companheiro Popó. E a outra é que ele acha uma falta de respeito 
e consideração que aqueles jogadores que vão às Olimpíadas, assim que 
perdem na sua modalidade, voltem para casa. Não seria mais digno, e 
até mais honesto com esses jogadores, que eles permanecessem com a 
Delegação até o final, ou seja, até o último dia das Olimpíadas, quando 
se faz o encerramento? Essas são as duas perguntas do meu colega Popó.

E as minhas perguntas são primeiro direcionadas ao nosso presiden-
te. Presidente, o senhor sabe que eu sou um fã do futevôlei. E, como fã 
do futevôlei, eu não poderia deixar passar esta oportunidade para per-
guntar ao senhor quais são exatamente os passos que nós, que gostamos 
do futevôlei, temos que tomar daqui a 2020, para que possamos conse-
guir levar esse esporte às Olimpíadas. Isso realmente é possível, dentro 
das regras e das normas que existem hoje no COI, que é o Comitê Olím-
pico Internacional?

Na verdade, esta pergunta é de mais de dois mil praticantes de fute-
vôlei, e recebi através do Twitter. Gostaria de ouvir a palavra do senhor, 
dentro de suas possibilidades, sobre duas coisas: o senhor vê com bons 
olhos o futevôlei como uma modalidade que possa vir a representar bem 
o Brasil nas Olimpíadas? E os amantes do futevôlei podem contar não só 
com a sua palavra, mas com a ajuda do senhor, 100%, para que a gente 
faça tudo o que for possível para tentar colocar o futevôlei em 2020?

Às outras, todos os senhores podem responder: em quais centros 
de treinamento do Brasil os atletas brasileiros estão se preparando para 
Londres? Uma vez descobertos talentos no esporte, para onde esses 
talentos são hoje encaminhados para desenvolvimento? O que aconteceu 
em Londres algumas semanas atrás, em relação à violência, acende a 
luz amarela para a questão da segurança do Rio de Janeiro em 2016? A 
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torcida sofre muito com o problema de acesso a estacionamento – no 
Engenhão, por exemplo, estádio olímpico de 2016. Como o Comitê Rio 
2016 resolverá essa questão? Diante dos resultados preocupantes vistos 
nos mundiais de atletismo e de natação, modalidades essas que mais 
oferecem medalhas individuais no quadro geral de medalhas olímpicas, 
qual é a projeção do COB para Londres? Há algum projeto diferenciado 
em âmbito nacional sendo elaborado pelo COB para aumentar a 
probabilidade de medalha para 2016 em relação a atletismo e natação?

Sobre as Paraolimpíadas, o Comitê Organizador Rio 2016 está dia-
logando com o Ministério do Esporte e com os governos estadual e 
municipais do Rio de Janeiro sobre o problema da acessibilidade, que é 
grande na nossa cidade, em todas as áreas, em todas as esferas, em rela-
ção principalmente às obras de infraestrutura de estádios, aeroportos e 
mobilidade urbana?

E a última pergunta é bem direta: quais são as chances reais que o 
Brasil terá nas Olimpíadas de 2016, aqui no nosso país, em relação à 
colocação em medalhas?

Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela presença. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Romário.
Na sequência, deputado Otavio Leite. Logo depois, deputado Deley.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Deputado Jonas Donizette, 

eu queria, em nome do Dr. Carlos Arthur Nuzman, cumprimentar to-
dos os presentes.

Convém ressaltar que realmente esta audiência tem dois componen-
tes importantíssimos. O primeiro deles, o de estarmos discutindo aquilo 
que se denominou ser o maior evento desportivo do mundo e tudo o 
que, portanto, tem em si a disputa em múltiplas modalidades, o envolvi-
mento, a mobilização e, ao mesmo tempo, sendo este um grande evento, 
com visibilidade planetária, ser também algo de um potencial turístico 
inimaginável. É quase como se fosse uma situação, uma agenda da reu-
nião que nos permite dizer que estamos chegando a uma espécie de di-
mensão superior, de um nirvana temático, porque estamos conjugando, 
no viés dos esportes, aquilo que há de mais importante no desporto no 
mundo, e com um potencial turístico inigualável.

Eu queria registrar inicialmente também algo que me parece fun-
damental, porque a vitória de termos alcançado as Olimpíadas é a vi-
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tória de uma sequência de iniciativas, de lutas, de projetos. E, quando 
o presidente Nuzman esclarece que isso aconteceu porque houve uma 
história, é preciso relevar, enaltecer e aplaudir essa afirmação, porque, 
independentemente de diferenças políticas, partidárias, de governo, de 
instâncias, de conflitos ou não conflitos, de personalidades mais dif íceis 
ou menos dif íceis, e por aí vai, o importante é que nós evoluímos, costu-
ras foram feitas, obstáculos foram ultrapassados. Então, esse é um ponto 
que eu queria aqui enaltecer, porque houve os Jogos Sul-Americanos, 
houve a tentativa de 2004, dos Jogos Pan-Americanos de 2007 – tudo 
acumulou experiência e musculatura para que nós chegássemos ao de-
safio com toda a capacidade de enfrentar com êxito. Isso é muito im-
portante. Eu queria dizer isso, Dr. Nuzman, porque eu sou testemunha 
dessa jornada, que, quem sabe, vai levar o Brasil às estrelas. Não é isso, 
Bernard?

Bom, eu queria fazer três perguntas rápidas. Eu queria entender só 
um pouco mais sobre a equação financeira. Na Copa do Mundo, a FIFA 
entra com recursos. Nas Olimpíadas, qual é o quantum com o qual o 
Comitê Olímpico Internacional entra?

Sobre o turismo em si, eu não identifiquei um estudo mais aprofun-
dado. Eu sei que vocês têm inclusive um departamento específico para 
isso. O que é o potencial turístico? O que se está desenhando em fun-
ção disso? Não estou falando de hospitalidade, não estou falando de re-
taguarda ou infraestrutura. Estou falando de captação de turistas para 
virem ao Brasil. Como tem sido o afluxo de turistas em face dos Jogos 
Olímpicos, desde Barcelona para cá? Há algum documento específico 
sobre isso? Eu gostaria de estudar um pouco mais isso.

Finalmente, aqui se falou rapidamente – e eu acho que é um ponto 
interessante de ser trabalhado – sobre o viés da ciência do esporte. Se 
nós temos essa possibilidade, o que já está sendo feito? O que vocês es-
tão pensando, do ponto de vista da medicina desportiva, para fazer des-
ses eventos uma oportunidade de, quem sabe, aqui criarmos o que há de 
mais moderno no mundo em medicina desportiva e paraesportiva? Isso 
teria uma relevância histórica.

Eu teria algumas outras questões a formular, mas essas três já me 
parecem suficientes para este encontro.

Muito obrigado, Sr. Presidente Donizette.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Otavio Leite.
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O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Pois não, 

deputado Valadares.
O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – É só para fazer um ques-

tionamento – eu tinha me preparado para fazer e acabei não fazendo – 
em relação à questão do turismo, que foi tocada pelo deputado Otavio 
Leite. Eu acabei me lembrando desse questionamento. 

É em relação, presidente, à questão hoteleira na cidade do Rio de Ja-
neiro durante os Jogos Olímpicos de 2016. Eu fui procurado por alguns 
representantes de navios que poderiam servir de hospedagem durante 
os Jogos Olímpicos de 2016. Procede a informação de que existe algum 
acordo firmado entre o COB e os navios? Há uma conversa adiantada 
ou não em relação à vinda desses navios para servirem também como 
hotéis, como hospedagem para os turistas que virão durante os Jogos 
Olímpicos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Valadares.

Com a palavra o deputado Deley.
O SR. DEPUTADO DELEY – Obrigado, presidente Jonas.
Cumprimento meu amigo Nuzman, Marcão, Bernard, nosso gigante 

Edson, Leonardo... Eu só queria fazer um adendozinho muito rápido. O 
Romário tem lutado pelo coletivo e realmente tem sido uma surpresa 
muito agradável, mas isso do futevôlei é legislar em causa própria... (Ri-
sos.) Eu estou desconfiado, mas tudo bem.

Presidente Nuzman, é sempre um grande prazer. Eu sempre ressalto 
que o Comitê Olímpico Brasileiro sempre se colocou à disposição todas 
as vezes que esta Casa o convidou. E, mais uma vez, o senhor dá um belo 
exemplo para muitos que, às vezes, procuram não atender aos nossos 
convites aqui nesta Casa.

Eu queria começar aproveitando um pouco o gancho de alguns com-
panheiros que já falaram. Eu, por exemplo, não só como ex-desportista, 
mas como cidadão, sempre fui um grande entusiasta dos Jogos, princi-
palmente e realmente pelo legado que a gente imagina que vai acontecer. 
O Leonardo colocou a questão de infraestrutura focando muito a ques-
tão de transportes. Fica também aqui uma sugestão, Leo. Eu vi você falar 
pouco da questão ambiental, que também é um dado importantíssimo. 
Eu espero que você o faça nas próximas apresentações, e talvez o pre-
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sidente Nuzman até possa também falar sobre isso, que representa um 
grande ganho para o Rio de Janeiro, não há dúvida disso.

Objetivamente, pergunto: presidente Nuzman, qual é a estimativa de 
turistas que nós imaginamos, principalmente de estrangeiros, que virão 
aos jogos?

Segundo, eu não sei se pergunto ao Leonardo ou ao próprio presi-
dente: quanto à questão financeira, qual é a nossa estimativa de lucro e 
despesa em relação aos Jogos de 2016?

Agora, para o Leo: quando você fala desses quatro mil quartos, está 
se referindo a instalações definitivas ou provisórias? São instalações de 
hotéis naquela região do Porto ou é realmente uma situação provisória?

Para o nosso Marcão: qual seria o nosso carro-chefe e qual é real-
mente a nossa estratégia em relação a esse nosso carro-chefe ou a esses 
nossos carros-chefes? O Brasil é como dizia Gilberto Freire, com essa 
nossa miscigenação. Quando a gente vê a Jamaica e o Quênia realmente 
terem todo esse desenvolvimento dentro do atletismo, eu sempre imagi-
no o Brasil com possibilidades em todos os esportes olímpicos, por essa 
possibilidade nossa.

A outra pergunta para o Marcus não ficou bem clara: onde vai ser o 
nosso instituto, esse primeiro instituto? Será no Rio de Janeiro?

De qualquer maneira, fica aqui uma sugestão. Eu acho, presidente 
Nuzman, que nós teríamos ainda tempo de pensar em um instituto em 
cada região deste país. Sinceramente, eu acho que teria de ser um obje-
tivo, Bernard, até mesmo antes de 2016, porque eu acho que seria funda-
mental, dentro da estratégia do Marcus, que a gente conseguisse cercar 
minimamente. É claro que, quando se fala da China, é uma coisa absur-
da. Mas eu acho que o Brasil não fica assim tão distante, principalmente 
em termos geográficos, da China.

E uma outra sugestão, presidente Nuzman. Eu gostaria que...
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Desculpe, Deley. Você está 

confundindo Instituto Olímpico com Centro Olímpico de Treinamento.
O SR. DEPUTADO DELEY – Sim, sim. Uma outra sugestão, presi-

dente: dentro dessas Olimpíadas, nós sabemos que vamos ter todos os 
segmentos da sociedade com possibilidades de presenciarem os jogos, 
de estarem lá para poder ver realmente e sentir. Claro, a televisão conse-
gue mostrar os jogos, mas, evidentemente, a sua presença lá... Nós, que 
somos atletas, sabemos que o ambiente é totalmente diferente. Então, 
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que houvesse a ideia de a gente tentar oportunizar, minimamente que 
fosse, principalmente para aquelas pessoas carentes, para que elas pu-
dessem ter acesso. 

Fica, assim, talvez uma sugestão. A gente sabe de toda a dificuldade 
que o governador Cabral tem enfrentado no combate à violência. Es-
tão lá as UPPs, onde nós conseguimos, depois de tantos anos, colocar 
o estado de direito dentro daquelas comunidades. Então, que aquelas 
crianças, aqueles adolescentes, minimamente pudessem ser os nossos 
multiplicadores, para que isso acontecesse. Quem sabe a gente ache um 
caminho para que essas crianças possam realmente ter acesso direto na 
realização e nos dias dos eventos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Deley.

Nós fizemos um primeiro bloco com quatro deputados e vamos fazer 
um segundo bloco com mais quatro. 

Eu vou passar a palavra, primeiro, ao presidente Nuzman. Eu sei que 
foram muitas as perguntas, mas algumas delas, não idênticas, foram 
coincidentes no objeto. Então, se os senhores pudessem fazer um resu-
mo das respostas, isso ajudaria.

Tem a palavra o presidente Nuzman. Depois passaremos aos demais 
componentes da Mesa.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Muito obrigado. V.Exa. tem 
toda a razão, presidente.

Primeiro, quero agradecer muito o interesse dos nossos deputados, 
com o número de perguntas, a variedade de perguntas, que eu acho 
abrangem uma condição muito importante para nós respondermos. E nós 
vamos tentar – muitas delas estão misturadas – chegar ao objetivo final.

Eu vou começar, mas vamos distribuir aqui com o Marcus Vinícius, 
com Leo, com Bernard, da seguinte forma: nós não pudemos mostrar o 
quadro das Olimpíadas Escolares e Universitárias. O Comitê Olímpico 
Brasileiro realiza, com apoio do Ministério do Esporte e da Rede Globo 
de Televisão, as Olimpíadas Escolares e Universitárias em 3.900 cidades, 
em torno de dois milhões de estudantes por ano, totalizando, até 2010, 
10 milhões de jovens. 

O Brasil participou dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Cinga-
pura, no ano passado, e 47% dos jovens atletas vieram dessas escolas e 
dessas Olimpíadas Escolares. 
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Então, nós temos tentado divulgar bastante isso. São notícias 
importantes e muito boas, e às vezes não temos o espaço para poder 
divulgá-las. Como não queríamos nos alongar muito, não falamos sobre 
isso. Mas esse talvez seja um dos maiores exemplos que nós temos e que 
tem sido feito pelo Brasil.

Eu posso adiantar a V.Exas. que cada cidade, para ser candidata, tem 
um caderno de encargos. Nós anunciamos essas cidades com dois ou 
três anos de antecedência. Nas reuniões vêm prefeitos, vêm às vezes go-
vernadores, e o país todo tem procurado participar.

Portanto, eu quero dizer que esse é um dos orgulhos que nós temos, e eu 
concordo em que esse é o caminho. Eu vejo que é a oportunidade a todos os 
jovens brasileiros, com ou sem recursos financeiros, de aparecerem com o 
seu talento. A oportunidade se dá através das Olimpíadas Escolares.

Nós estamos neste momento disputando em João Pessoa; há cinco 
mil na categoria de 12 a 14 anos; em novembro, em Curitiba, será de 15 
a 17 anos; e universitários, em dezembro. A grande mudança que nós fi-
zemos foi acabar com seleções regionais. Agora, os colégios, as escolas e 
as universidades são incentivados a trabalhar, como é feito no mundo in-
teiro, deixando muito a política estadual de estar envolvida dentro disso. 
Então, eu acho que esse é um registro muito importante que nós temos. 

Ainda das perguntas que V.Exa. fez, deputado Valadares Filho, há 
perguntas que estão mescladas com as de outros deputados com rela-
ção a esportes e medalhas. Quais os esportes que têm mais chances de 
medalhas? Quais podem ser carros-chefes? A questão dos dois mais im-
portantes esportes individuais, que são o atletismo e a natação, como o 
deputado Romário falou. Eu acho que o Marcus Vinícius poderia pegar 
essas aqui, juntar e descrever. Se faltar alguma coisa, eu completo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Tem a palavra, Marcus.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Obrigado. deputado, o senhor 

foi direto ao ponto. Nós temos uma história nas nove modalidades, 
e elas continuam sendo a base nossa para a frente. São nove porque 
nós ganhamos em oito em Beijing, entrando o tae-kwon-do, mas nós 
tiramos o hipismo, que não ganhou em Beijing, mas tinha ganho em 
Atenas e em Sidney. Na minha conta, vão para nove, e para 2012 nós 
estamos nesta base. Não há como fazer atleta em dois ou três anos, a 
gente sabe disso. Estamos trabalhando com o foco para 2016. Então, 
em 2012, a possibilidade de novas modalidades é muito dif ícil. A nossa 
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base, o nosso target para Londres é repetir alguma coisa aproximada ao 
que aconteceu em Beijing.

Já para 2016, para cada modalidade nós estamos fazendo uma estra-
tégia diferente. A primeira coisa que a gente faz é olhar para 2008 e 2004 
e ver qual foi a idade média dos atletas que foram campeões olímpicos 
ou campeões do mundo naquele período, e aí fazer uma conta de trás 
para a frente. Vou dar um exemplo: na ginástica artística feminina, todas 
as meninas que ganharam em Beijing tinham 16 anos, ou seja, as brasi-
leiras hoje têm entre 9 e 12 anos. 

Então, temos uma geração que está sendo preparada para Londres, 
que são Daiane, Jade, etc., e temos uma outra equipe, que chamamos de 
geração 2016, no caso da ginástica, sob o comando da Georgette Vidor, 
preparando-se para 2016, que hoje tem entre 9 e 12 anos. É uma es-
tratégia completamente diferente. Nós estamos trazendo um treinador 
chinês, temos um treinador russo junto com a Georgette, que é quem 
coordena esse projeto.

Já do outro lado do mundo esportivo, vamos pegar o tiro ou o hipis-
mo, em que o atleta vai com a minha idade, com a idade do Deley. Com 
45 ou 50 anos temos atiradores campeões olímpicos, campeões do mun-
do. E aí nós estamos fazendo o polimento deles. (Risos.)

O SR. DEPUTADO DELEY – Que deselegância, Marquinho!
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Dá tempo de se preparar ain-

da para 2016, no tiro ou no hipismo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Chega a 2016 

com 50, entendeu?
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Nesse caso, o nosso trabalho é 

sempre baseado no que aconteceu. Em todos os países do mundo, os pri-
meiros fazem o trabalho em cima dos mundiais dos dois anos anteriores.

Então, as modalidades que foram bem em mundiais em 2011 e 
2010 serão o reflexo do que vai acontecer em 2012. Para 2016, não; nós 
olhamos os campeonatos do mundo sub 23, sub 18 e sub 15, dependendo 
da modalidade, e aí nós vamos preparando esse programa.

Nós temos duas estratégias: uma é o polimento para Londres, e ou-
tra é a geração 2016. Para cada uma das 44 modalidades nós temos um 
tratamento com cada uma das confederações. São 29 confederações, 
mas são 44 modalidades, porque a Confederação Brasileira de Esportes 
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Aquáticos, por exemplo, tem natação, nado sincronizado, saltos orna-
mentais, polo aquático e águas abertas. 

Para isso nós estamos fazendo um programa já em Londres, como 
mostrei aqui, no Crystal Palace. Nós vamos levá-los para treinarem lá, 
e os que têm possibilidade de ir em 2016, mas que não se classificaram 
para Londres, nós também estamos levando alguns para lá, entre 15 e 26 
garotos, para quebrar o gelo quatro anos antes, para eles sentirem o cli-
ma olímpico, para, quando chegarem ao Rio, estarem arrumados, já em 
casa, entendendo que ficar na fila do refeitório com o Michael Jordan, o 
Guga, o Ronaldinho, o Federer e o Romário é uma coisa normal. Eu, por 
exemplo – e conto sempre esta história –, fui para a Copa do Mundo 
com 18 anos no Japão, passei os três primeiros dias pedindo autógrafo 
e tirando fotografia, que é o que acontece, e depois vai se acostumando. 
Nós vamos fazer isso quatro anos antes, e essa é mais ou menos a nossa 
estratégia.

Quando o Deley pergunta quem são os carros-chefes, nós estamos 
negociando com cada confederação a sua meta para 2016. As duas mais 
agressivas são as duas que estão mostrando resultado nos últimos anos, 
que são o judô, que ganhou seis medalhas no último mundial, e o vôlei, 
que tem seis medalhas em jogo e pretende ganhar seis medalhas em 
2016, quatro no vôlei de praia, duas duplas femininas e duas duplas 
masculinas, e mais as duas do indoor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Eu queria que 
você falasse também, Marcão, do atletismo e da natação na projeção 
para Londres e para 2016. A pergunta é do deputado Romário.

O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Essas são duas modalidades 
dif íceis, porque, como vocês mesmo falaram, alguns países são especia-
listas em algumas das provas. 

Vamos começar pelo atletismo: velocidade, vamos falar da Jamaica e 
da turma do Caribe para cima; e vamos falar da África nos 5 mil, 10 mil 
para cima, inclusive na maratona. Então, eles se especializam. A antiga 
União Soviética – hoje Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, etc. – especializa-
se em toda a parte de arremesso, decatletismo, saltos verticais. 

Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos polindo para 2012. 
Em 2012 estamos falando de Fabiana, de Maurren, do nosso 4x100 mas-
culino e feminino, não temos muita novidade. Para 2016 nós já estamos 
apostando em novidades. Em Cingapura nós ganhamos quatro meda-
lhas nos Jogos Olímpicos da Juventude, com atletas de 14 a 17 anos no 
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ano passado, e estamos importando treinadores nas provas em que deles 
não dispomos, o que é uma preocupação minha. Eu falei da possibilida-
de de o Instituto qualificar os nossos treinadores. 

Estamos importando treinadores de arremesso da Rússia, treinadores 
cubanos para as provas em que Cuba é forte, treinador de velocidade ita-
liano, como é o caso do Centro de Treinamento da Itália de Saltos Hori-
zontais. Nos saltos verticais nós somos muito fortes. Estamos preparando 
dois garotos e duas meninas para os saltos verticais. Estamos levando a 
nossa seleção de velocidade para a Jamaica, para beber da água dos jamai-
canos, porque é dali que sai a turma mais rápida do mundo. Então, para 
cada uma delas estamos preparando uma estratégia diferente. 

Na natação, a briga é mais diluída ainda. Nós temos a Austrália e 
os Estados Unidos com equipes extremamente fora de série. Um dos 
caminhos Deley conhece bem, porque tem um afilhado, que é o Thiago 
Pereira, que foi beber da água americana e melhorou a sua história. Mas 
é uma briga muito dif ícil. Nós estamos indo neste mesmo caminho.

Nós precisávamos de um Centro de Treinamento, e o Maria Lenk 
está preparado hoje para isso. São Paulo tem uma piscina preparada 
para receber esse time também, e nós estamos montando tudo, como eu 
falei. O deputado Otavio Leite reforçou a minha posição de preocupa-
ção de que sem ciência do esporte você não faz a diferença. A diferença, 
no segundo, no milímetro, no centímetro, é feita através da ciência do 
esporte, e é ali que nós estamos apostando.

Eu posso já complementar, então, dizendo que nós conseguimos, 
através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, um 
financiamento do Finep. Deputado Otavio Leite, o senhor nos perguntou 
sobre ciência do esporte. O Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Informação está nos apoiando nessa ação. São seis milhões de dólares 
para a montagem de um laboratório olímpico dentro do Parque 
Olímpico. Já está em sua primeira fase. Já estão falando de bioquímica 
e de fisiologia do movimento. São dois milhões de dólares só para 
equipamento para essas duas ciências. São seis universidades parceiras 
na área de pesquisa e na qualificação e empréstimo de mão de obra para 
administrar esse laboratório. No final do ano, inclusive, vamos convidá-
los para visitar a primeira obra inaugurada, o laboratório de bioquímica. 

Essa é a grande diferença. No mundo inteiro, Alemanha, Austrália, 
Estados Unidos, quem for, os dez primeiros fazem diferença na área de 
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ciência do esporte. Estamos pelo menos dez anos atrasados nesse assun-
to e, por isso, a nossa velocidade para tratar de ciência.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Obrigado, Marcão.
Ainda sobre esta questão de atletas, tenho aqui uma pergunta muito 

importante feita pelo deputado Romário. É com relação a centros de 
treinamento. V.Exa. citou e o deputado Deley estendeu para outras regi-
ões. O Rio é a primeira cidade que ganhou a sede dos Jogos Olímpicos, e 
o Brasil não tem nenhum centro olímpico de treinamento. 

Quando estamos falando do Parque Olímpico que está sendo cons-
truído, o centro de treinamento para os jogos, os nossos atletas não vão 
treinar, porque ele deve ficar pronto para os eventos-testes de 2015. Vai 
ficar pronto entre o final de 2014 e o início de 2015. Essa é uma falta 
muito grande que sentimos. 

O que estamos fazendo no Parque Maria Lenk são coisas esporádi-
cas, pontuais: tae-kwon-do, esse laboratório, esse início da medicina es-
portiva. O voleibol tem o seu centro; o basquete treina em outro lugar; 
o judô está no Aeroporto Internacional do Galeão, em um espaço que a 
Infraero cedeu, mas não temos isso. 

Eu queria emendar uma outra pergunta sua que vem ainda de per-
guntas que fizemos, mas ela é pontual: o descobrimento de talentos. Se 
hoje um talento é descoberto, não temos esse centro olímpico para lhe 
dar condições. Se o atleta ou seus pais não têm recursos, se ele não pode 
ir a um clube, a uma associação ou a uma escolinha, fica perdido. Nessas 
olimpíadas escolares, nessas vilas olímpicas que existem pelo Brasil in-
teiro, em vários bairros do país, esse descobrimento, não conseguimos 
dar continuidade a isso. 

O Marcus Vinícius está falando no produto final. Já estamos num 
produto de competição, em que já se está indo às competições, mesmo 
competições juvenis ou juniores ainda, mas dentro de um caminho. 

Então, reunindo essas suas perguntas, deputado Romário, com re-
lação a talento e a centro olímpico de treinamento... E acho que esses 
centros têm de estar nas regiões do Brasil, porque não adianta descobrir, 
no Pará, um atleta e depois ele ter que ir para o Rio de Janeiro, para São 
Paulo, para Minas Gerais ou para Porto Alegre, locais em que há clubes 
que têm centros de treinamento. 
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Eu acho que os Jogos Olímpicos vão gerar essa transformação. Vão 
gerar esse interesse. Sentimos de governadores e de prefeitos que eles 
pretendem fazer esse desenvolvimento. 

Temos procurado trabalhar também com o Ministério do Esporte, 
dentro do que é possível fazer, porque muitas vezes não depende só do 
Comitê Olímpico Brasileiro ou do Ministério do Esporte. É um conjun-
to. Essa é uma realidade. Temos de ter os pés no chão. 

Temos duas perguntas do deputado Popó. Uma em relação às vilas 
olímpicas e à questão de empreiteiras; apartamentos a serem dados a 
medalhistas. Essa é uma questão sobre a qual o comitê organizador não 
tem nenhuma interferência. A negociação da construção da Vila Olím-
pica pertence a um processo de financiamento concedido ou pela Caixa 
Econômica Federal ou por um banco privado. E aí é um negócio privado 
de um empreendedor com o qual não temos... Se o empreendedor qui-
ser fazer isso, vamos aplaudir. 

Com relação ao retorno de atletas, eu preferia que o Marcus Vinícius 
falasse, porque ele foi chefe de missão dos três Jogos Olímpicos anterio-
res, sobre o que acontece e qual é a realidade.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Presidente Nuzman, Sr. Pre-
sidente, estou preocupada com a votação. Os quatro poderiam falar e 
depois os senhores completariam as informações. 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Deputada, é que tem mui-
to... Tudo bem, o presidente é quem decide.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Presidente Nuzman, temos 
uma agenda de votação e daqui a pouco não poderemos sequer apre-
sentar nossas preocupações. Os senhores nos escutariam – é o que eu 
pediria ao presidente –, senão sairemos sem poder falar porque teremos 
de votar. É só uma dinâmica: os quatro falam e os senhores voltam a dar 
respostas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Vou acolher a 
solicitação da deputada Jô. Vamos apenas dar mais um tempinho, para 
concluir este primeiro bloco, e depois partiremos para mais quatro 
deputados. Acho que as respostas já estão sendo concluídas. 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Estamos concluindo. Eu 
queria falar, deputado Romário, do futevôlei. Estou muito à vontade 
para falar, porque presidi o Conselho Mundial de Vôlei de Praia. Fiz toda 
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uma campanha de 10 anos para que o vôlei de praia fosse considerado 
um esporte olímpico. 

Primeiro, há duas decisões importantes: ou o futevôlei vai criar a sua 
entidade internacional ou vai buscar o caminho da FIFA, que abarca to-
das as modalidades do futebol: futebol de campo, futsal e beach soccer. 
Essa é uma decisão que as pessoas envolvidas no futevôlei terão de to-
mar. Se optarem pela Federação Internacional, ela tem de ser reconheci-
da pelo Comitê Olímpico Internacional. 

Dou o exemplo do jiu-jítsu, um esporte que é popular no Brasil e 
o Comitê Olímpico Internacional não o reconhece, porque talvez a 
Federação Internacional não tenha pleiteado. Então, há essas duas 
possibilidades. Em tomando a decisão, se for pelo caminho da FIFA... 
O beach volley optou pela Federação Internacional de Vôlei porque não 
tem de criar uma modalidade nova, basta aprovar apenas dentro do 
esporte. Foi o que o voleibol aprovou. Se ele pedir ao COI, para 2016 
estaríamos de acordo, mas para 2020 tem de ser com a nova sede. 

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – No caso, se for pela FIFA, teria de 
ser pela CBF?

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – O normal seria pela CBF, 
mas no caminho tem que estar o acordo da FIFA.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Não tem como ser pelo COI? 
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Vamos, depois, conversar. 

Eu me coloco à disposição. V.Exa. pediu e tem o meu apoio e a minha 
ajuda em 100%. Então, estou do seu lado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Esta comissão, 
deputado Romário, teria todo o interesse em encampar essa como uma 
bandeira e mandar para a CBF um documento com essa solicitação.

O SR. DEPUTADO DELEY – Manda para a Federação, que é melhor, viu?
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Deputado Romário, acho 

que deveriam convidar o deputado Deley também para jogar. Senti que 
é necessário.

Eu queria ver se o Leonardo poderia pegar algumas dessas questões re-
lativas aos Jogos Olímpicos, pegar um conjunto e responder, para atender 
à deputada Jô Moraes e aos demais que também querem fazer perguntas.

Eu queria, deputado Otavio Leite, agradecer por suas palavras elogio-
sas. Fico muito grato. Como os demais fizeram, V.Exa. foi muito direto.
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O SR. LEONARDO GRYNER– Vou tentar passar rapidamente por 
todas as perguntas, para não deixar nenhuma de fora. 

O problema de violência nos estádios, que o senhor levantou, a vio-
lência que aconteceu em Londres, nos preocupa. O Comitê Olímpico 
Internacional tem um sistema de monitoração e tem um grupo de se-
gurança trabalhando. Já temos o nosso diretor de segurança, Luís Fer-
nando Corrêa, que foi diretor da Polícia Federal e secretário nacional de 
segurança pública, que já está acompanhando todo o preparativo para 
Londres. Inclusive, agora vai participar de uma convenção internacional 
da Interpol, a convite dessa organização. 

Então, já há toda uma movimentação e um acompanhamento de 
tudo o que acontece no mundo. 

De qualquer maneira, todos os Jogos Olímpicos são acompanhados 
pelas principais agências de inteligência do mundo inteiro. Há uma in-
tensa troca de informação. 

Torcida e estacionamento, questões que o senhor levantou também. 
Na verdade, durante os jogos, dada a quantidade de espectadores que 
vamos ter em cada evento, não é permitido acesso de carro. Todo mun-
do tem de chegar por transporte público. 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Sim, Léo, mas acontece que 
acho que a pergunta do deputado Romário se refere ao dia a dia, não 
só à questão dos Jogos Olímpicos. Foi assim que entendi – não é isso, 
deputado? O torcedor que vai ao Engenhão, principalmente agora que o 
Maracanã está fechado, e o acesso que ele tem. É bom explicar o que o 
prefeito está fazendo e, realmente, a falta de estacionamento para aque-
les que vão de carro.

O SR. LEONARDO GRYNER – Para todas as nossas instalações 
que vão ser utilizadas durante os jogos, há um plano de melhoria dos 
entornos. O João Havelange, por exemplo, vai ter uma série de melhorias: 
vão ser alargadas as ruas no entorno; vai haver acesso direto da Linha 
Amarela para o João Havelange; a saída da estação do trem vai ter agora 
duas rampas, porque hoje só há uma rampa, que joga muito para a 
esquerda, e quem está do outro lado tem que dar uma volta enorme. Vai 
haver uma segunda rampa para a direita. Então, todos os acessos, não só 
de carro mas para quem vai chegar de transporte público, estão sendo 
considerados. No final de 2015, quando tudo estiver preparado para os 
jogos, todo o entorno do João Havelange vai ter melhorado. Mas isso vale 
para todos os estádios. Está sendo estudado o entorno do Maracanã, o 
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entorno do Parque Olímpico na Barra, o entorno da Marina, no Parque 
do Flamengo. Todos os entornos vão estar melhorados. O legado de 
acessibilidade vai ser muito bom para todas essas nossas instalações. 

De qualquer maneira, durante os jogos o público só vai chegar por 
transporte público. Só têm acesso de carro os grupos credenciados, 
principalmente a mídia.

No caso das Paraolimpíadas, o Comitê Paraolímpico Internacional 
tem um manual técnico só sobre acessibilidade. Todos os entes governa-
mentais se comprometeram a cumprir os requerimentos de acessibilidade 
do Comitê Paraolímpico Internacional. Já estamos aplicando isso em to-
das as instalações, e isso está-se estendendo inclusive a serviços públicos. 

Por exemplo, no caso do metrô do Rio de Janeiro, até dezembro 
deste ano todas as estações do metrô já vão estar totalmente acessíveis, 
não só a cadeirantes, mas às pessoas cegas ou com qualquer outro tipo 
de deficiência. 

Falei de toda aquela reforma da Supervia, de todo o sistema de trens 
suburbanos do Rio, de todas as estações da Supervia que hoje não são 
acessíveis. Até 2015, todas as estações da Supervia vão estar acessíveis 
também de forma completa, para todos os tipos de deficiência. Todas as 
nossas instalações serão totalmente acessíveis.

Os prédios que serão construídos na Vila Olímpica também terão 
acessibilidade garantida. Há uma parcela dos apartamentos da Vila 
que vão estar adaptados para pessoas com deficiência e que vão ficar 
no modo legado, quer dizer, os futuros compradores, pessoas com defi-
ciência podem comprar apartamentos que já vão estar adaptados para 
esse tipo de situação. Então, seguimos um procedimento, um protocolo 
internacional que é desenhado pelo Comitê Paraolímpico Internacional. 

A pergunta do deputado Otavio Leite é relativa à quantia com que o 
COI contribui. Ele contribui, sim. Na época da candidatura, ele passou 
um valor igual para todas as cidades candidatas de 890 milhões de 
dólares. Esse valor foi incorporado ao nosso orçamento, como todas 
as cidades que estavam concorrendo conosco. À medida que ele vai 
avançando nas suas negociações, vendendo mais direitos de televisão, 
havendo mais patrocinadores, esse valor vai aumentando. Só vamos 
saber a contribuição final do COI, provavelmente, em 2016, quando ele 
terminar todos os seus processos de venda. Mas há uma contribuição do 
Comitê Olímpico Internacional que hoje já está na ordem de um bilhão 
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de dólares. E vai crescer. O valor final, só quando ele terminar todas as 
suas vendas.

O deputado Valadares Filho perguntou sobre acomodações. Esse é 
um dos desafios da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito, inclusive, fez 
uma lei especial de incentivo à construção de novos hotéis e de reforma 
de hotéis. Mas ainda assim vai ser necessário o uso de navios. Na épo-
ca da candidatura, fizemos um pré-acordo com operadores de navio. 
Tivemos contato com todos eles, porque o COI exige apresentação de 
garantias. Se a pessoa diz que vai usar navios, ele pergunta: “Onde está 
a negociação feita com os operadores de navio, para eu ver que eles estão 
dispostos a entregar os navios?” Então, já houve um pré-acordo na época 
da candidatura, em 2008. Eles pediram que as negociações só começas-
sem quatro anos antes, que é quando eles podem começar a programar 
o uso dos seus navios. Só que este ano tivemos a grata surpresa de que 
eles aceitaram antecipar. Então, estamos negociando com cinco anos de 
antecedência. As negociações já estão em andamento neste momento.

Deputado Deley, legado ambiental. Sim, temos um programa am-
biental enorme, e valeria a pena, na próxima apresentação, fazermos 
uma extensão. Quero só mencionar um que tem tremendo impacto so-
cial. A recuperação do sistema lagunar da Barra da Tijuca e de Jacare-
paguá. Em todas aquelas lagoas, temos o compromisso de melhorar as 
condições de qualidade da água em 80%. Isso significa um investimento 
enorme no sistema de esgoto de todas aquelas comunidades, como Rio 
das Pedras, na Baixada de Jacarepaguá, que hoje são as que mais jogam 
esgoto dentro da lagoa. Então, é um programa bastante agressivo e im-
portante, que vai trazer um benef ício social enorme para uma popula-
ção bastante grande. 

O SR. DEPUTADO DELEY – Desculpe, mas a Baía de Guanabara 
está incluída nisso? 

O SR. LEONARDO GRYNER – Não, mas continua o programa. 
Existe o programa de despoluição da Baía de Guanabara, que continua 
avançando. Há o compromisso de se continuar o avanço nele, mas o tér-
mino do programa de despoluição da Baía de Guanabara é muito longo. 

Só para todo mundo entender, há 13 municípios que, através dos 
seus rios, contribuem com esgoto para a Baía de Guanabara. É preciso 
resolver o problema de esgotos de 13 municípios para parar de jogar 
esgoto na Baía de Guanabara e, aí, começar o processo de limpeza. 
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O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Deixe-me entrar na questão 
do turismo, porque acho que há perguntas dos deputados Otavio Leite e 
Deley. A questão do turismo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Presidente, vou 
abrir para os deputados fazerem perguntas. Depois, possivelmente, as 
perguntas podem ter alguma conexão, e o senhor já dá as respostas.

Vamos, então, abrir o segundo bloco. 
Tem a palavra o deputado André Figueiredo. Depois, o deputado José 

Rocha, o deputado Vicente Candido e a deputada Jô Moraes.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO – Obrigado, Sr. Presidente. 
Eu queria saudar toda a Mesa, na pessoa do presidente Nuzman, do 

Bernard, juntamente com o Marcão e o Leonardo. Sou testemunha do 
fácil acesso que temos ao presidente Nuzman e ao Bernard, desde a épo-
ca em que participávamos do Fórum de Gestores de Esporte, quando eu 
era secretário de esportes do estado do Ceará e, posteriormente, quando 
eu e o Deley presidimos a Subcomissão dos Jogos Pan-Americanos de 
2007 desta Casa. Então, fazíamos algumas visitas ao Engenhão.

Sendo bem rápido, eu teria algumas questões, e uma das principais 
que vi aqui foi a que o Marcão destacou. Estamos muito acostumados 
a ouvir sobre Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas e Paraolimpíadas 
em 2016, e às vezes esquecemos de 2017. Em 2017 vamos ter os resulta-
dos. Lógico, em 2015 já teremos o resultado da Copa, mas o principal é 
em 2017, quando terminarem todos esses grandes eventos da década no 
nosso país, e vamos ver qual é o legado que eles nos deixaram. 

É preciso preparar as futuras gerações para que, através do esporte, 
tenhamos realmente este instrumento de inclusão social fundamental e, 
lógico, como consequência dele, um instrumento de formação de atletas 
de alto rendimento. Se não forem atletas de alto rendimento, pelo me-
nos podem ser grandes cidadãos. 

Presidente Nuzman, aprovamos nesta Comissão um projeto de lei – 
ele ainda vai tramitar por outras comissões –, cujo relator foi o deputado 
Romário, que visa... Ele vai ao encontro não apenas da formação de atle-
tas, mas também de gestores de esporte. Sabemos que hoje o Brasil tem 
pouco mais de cinco mil bolsas-atleta no âmbito do governo federal. 
Falávamos que a China tem 20 mil atletas assalariados. 

Existe um caminho que foi tentado, e já conseguimos dar o passo ini-
cial, com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o caminho da 
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lei da aprendizagem profissional. As nossas empresas no país são obriga-
das a cumprir uma cota de aprendizagem, mas boa parte delas não conse-
gue cumprir essa cota no âmbito das suas atividades econômicas. 

Então, o que fizemos com esse projeto de lei? Destinamos um per-
centual de até 10% a ser destinado à formação de atletas em clubes que 
sejam credenciados no Ministério do Trabalho como formadores – e 
aí precisa haver uma ampla gama de profissionais. Vimos também este 
Instituto Olímpico Brasileiro, que também vai formar gestores e admi-
nistradores do esporte. Isso também está no âmbito disso aqui. 

Então, se conseguirmos, através dessa lei da aprendizagem, colocar... 
Existe um gap muito forte. Existem hoje 300 mil aprendizes no Brasil. 
Se todas as empresas cumprirem a cota que a lei as obriga ter, teremos 
1 milhão e 200 mil aprendizes. Existe um gap de 900 mil. Vamos dizer 
que cinco por cento dessas empresas resolvam destinar vagas a atletas, 
porque vão ter depois o legado de ter formado um atleta. Estamos falan-
do em 45 mil. 

Então, essa é uma mobilização – já falei com o ministro Orlando e 
estou trazendo ao conhecimento do COB – que podemos fazer. Já temos 
o apoio do governo federal, que é o mais dif ícil. Tenho plena convicção 
de que as empresas não vão criar obstáculo, porque a lei já as obriga a 
cumprir essa cota.

Acho que talvez até 2016 não tenhamos resultado prático – estamos 
falando em cinco anos. Pode ser que haja, se conseguirmos aprovar neste 
ano. Pode ser que haja algum resultado, mas vamos pensar no futuro, para 
que esses jovens, acima de 14 anos, possam praticar algumas modalidades 
esportivas e receber um salário mínimo com apoio das empresas, sem 
haver nenhum custo para o governo federal nem para as entidades de prá-
ticas esportivas. Acho que esse seria um caminho bem interessante.

E um ponto que eu gostaria de saber, já que o Romário falou em fu-
tevôlei, é sobre o futsal. O futsal é uma bandeira do Brasil, um esporte 
em que o Brasil sempre foi hegemônico, e dizem: “Não, vai entrar pelo 
menos como demonstração”. Quando vamos conseguir? 

Um exemplo que eu dou, e mais um mote também, presidente Nuz-
man, é que falamos que não temos nenhum centro olímpico de treina-
mento, mas existem modalidades esportivas que... É lógico, se tivésse-
mos alguns centros acessórios de preparação f ísica, seria ótimo, mas 
há esportes de natureza, principalmente no âmbito da vela, em que já 
temos verdadeiras raias naturais que poderíamos aproveitar e, talvez, 
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descentralizar do Rio de Janeiro a destinação desses futuros atletas. No 
Ceará, por exemplo, não apenas no âmbito da vela, mas principalmente 
no âmbito do vôlei de praia, que o presidente Nuzman destacou... A 
Juliana e a Larissa começaram a treinar juntas quando eu era secretário 
de esporte, e eu dava a passagem da Juliana e o secretário de esporte do 
Pará dava a passagem da Larissa.

Então, uma sugestão que faço é descentralizar um pouco algumas 
modalidades esportivas, para que o time Brasil realmente seja um time 
Brasil, e não apenas um time Rio. Eu tenho plena convicção de que o 
Comitê Olímpico Brasileiro tem essa noção.

Só isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado André.
Na sequência, deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Ilustre presidente Jonas Doni-

zette, quero cumprimentar o ilustre presidente do COB, Carlos Arthur 
Nuzman, o Marcus Vinícius...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Só um minuto, 
deputado José Rocha, antes de continuar sua intervenção. Esta presi-
dência vai encerrar as inscrições, para que possamos ter o limite de tem-
po da reunião.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Bernard, Sr. Leonardo, 
deputados e deputadas, inicialmente eu gostaria de parabenizar o presi-
dente Nuzman pela disponibilidade que sempre tem para esta comissão, 
para esta Casa e para o Congresso brasileiro. Toda vez em que é convi-
dado, coloca-se à disposição e comparece. 

Por isso, não tenho dúvida, presidente Nuzman, de que V.Sa. tem 
aqui nesta Casa o respeito de todos nós, não só pelo trabalho que rea-
liza à frente do COB, mas sobretudo pela relação que V.Sa. tem com os 
membros do Congresso Nacional.

Eu tive a oportunidade de relatar aqui três projetos importantes na 
área do esporte: o Bolsa-Atleta, o Estatuto do Torcedor e a nova Lei Pelé. 
São projetos que têm uma relação muito forte e importante não só com 
a realização dos Jogos Olímpicos, mas também com a preparação dos 
atletas para os Jogos Olímpicos.

Eu perguntaria a V.Sa. qual é a relação de coordenação entre o futebol 
olímpico e as outras modalidades dentro das duas maiores entidades, 
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tanto a FIFA, quanto o COI, a CBF e o COB, porque as outras modali-
dades estão todas diretamente ligadas ao COB e ao COI, e a modalidade 
futebol está ligada à CBF e à FIFA. Como funciona a participação do 
futebol olímpico na realização das Olimpíadas com relação à entidade 
maior brasileira e à internacional?

Registro que o nosso deputado Romário é um atleta olímpico do fu-
tebol. Foi artilheiro e nos deu o prazer de ter a medalha de prata no 
futebol olímpico brasileiro.

Falou-se muito aqui da preparação para as Olimpíadas de 2016, toda 
a infraestrutura, a preparação dos atletas para 2016. Nós precisamos pre-
parar o país não só para 2016, mas para 2012, 2018 e todas as Olimpíadas 
que virão no futuro. O legado que as Olimpíadas de 2016 vão deixar vai 
fazer com que continuemos formando atletas para as futuras Olimpíadas?

Acho que temos que levar em conta a preocupação de utilizar toda 
essa infraestrutura de preparação em todas as outras Olimpíadas e não 
simplesmente entregá-la a cada segmento ou dar a ela outra destinação 
em que ela não seja utilizada permanentemente, porque a formação do 
atleta é uma formação permanente, contínua, diária. Esses equipamen-
tos têm que ficar disponíveis para serem utilizados diariamente para as 
futuras Olimpíadas.

Como as federações e as confederações das modalidades, no mo-
mento, estão preparando seus atletas para 2012 e para 2016? Como o 
COB está participando com as federações e as confederações na prepa-
ração desses atletas?

São essas as perguntas.
Mais uma vez, reitero o agradecimento e parabenizo pela disponibi-

lidade que V.Sa. sempre tem em relação a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – O amigo Vicente 

Candido é o próximo inscrito. O deputado Vicente Candido foi meu 
colega como deputado estadual. É uma pessoa muito ligada à área de 
esporte que me deu a honra e a satisfação de integrar também esta Co-
missão de Desporto na Câmara Federal.

Tem a palavra o deputado.
O SR. DEPUTADO VICENTE CANDIDO – Obrigado, presidente Jonas.
Queria cumprimentar todo o Comitê Olímpico aqui presente.
Vou procurar ser rápido, para que possamos ouvir a deputada Jô e 

ouvir as respostas dos senhores na íntegra.
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Queria dizer para o presidente Nuzman que estou otimista mas tam-
bém um tanto preocupado. Imagino que o senhor esteja um pouco mais, 
porque as responsabilidades são diferenciadas. Estou otimista porque 
é inegável a importância e a repercussão do evento no Brasil, mas pre-
ocupado porque, a partir de uma frase do senhor ou de algum outro 
dirigente, ainda há falta de cultura esportiva. 

A falta de cultura esportiva sugere deficiência na confecção das leis, 
na prática orçamentária e nos programas esportivos em todos os níveis, 
tanto nos entes públicos como nos entes privados. Acho que nessa ma-
téria nós ainda vamos ter que avançar muito e talvez andar um pouco 
além do calendário estabelecido para todos nós.

Para não ficar no mundo das lamentações, quero também dividir 
minhas responsabilidades, como parlamentar e principalmente como 
membro da Comissão. Acho que o melhor dos mundos para todos nós é 
criar sinergias, unificar as agendas, unificar o discurso e o pensamento, 
para que cada um faça o seu papel e tenhamos uma soma positiva no 
final do certame.

Eu fiquei um pouco mais preocupado com o ranking, com a projeção 
da meta. Eu estava imaginando que pudéssemos chegar pelo menos à 
posição em que o Brasil estará economicamente nesse período, porque 
se fala que em 2015 nós seremos a quinta economia do mundo. Eu esta-
va querendo pelo menos acompanhar isso.

A pergunta é a seguinte: o que devemos fazer, o que podemos fazer 
para que melhoremos, ou esta meta dos senhores, da 17ª para a 10ª po-
sição, é conservadora?

Nesse sentido, aqui já vai uma provocação para os meus pares na 
Comissão, comandada pelo presidente Jonas Donizette. Eu acho que 
poderíamos fazer aqui o mapa dos projetos que estão na Casa – talvez 
poucos relacionados à questão olímpica diretamente, mas tudo o que 
se fala de esporte acho que ajuda a construir a cultura pró-esporte no 
seio dos parlamentos e dos executivos – e pedir ao presidente da Casa 
a criação de comissões especiais para analisá-los, para que pudéssemos 
dar resposta ainda este ano ou no começo do ano que vem.

Por exemplo, está tramitando na Casa projeto que institui a imuni-
dade tributária para os clubes. Com isso, poderíamos criar uma espécie 
de Prouni para o esporte dentro dos clubes – fortaleceríamos os clubes 
economicamente.
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A Caixa Econômica Federal está reestudando a Timemania, forta-
lecendo essa loteria e tirando o fantasma criado dentro da Timemania, 
criada para pagar as dívidas dos clubes. Dentro desse pacote, nós deve-
mos deslocar um pouco mais de dinheiro para o esporte como um todo, 
não só para o futebol.

Aí faríamos a nossa parte aqui, como parlamento; contribuiríamos 
com essa cultura e estaríamos construindo, com isso, uma política de 
Estado, não apenas política de governo, não apenas política para este 
ou para aquele evento. Acho que seria um pouco a nossa tarefa nesse 
processo, somados à sinergia dos dirigentes das entidades que estão à 
frente do processo.

Estou dizendo isso porque está para chegar aqui a Lei Geral da Copa. 
Vai haver um debate quente. Para não ficar discutindo só o futebol, ape-
sar de ser dirigente de futebol, eu acho que o que existe de diferente nes-
ta comissão e, pelas palavras do presidente Jonas Donizette, diferente 
das outras legislaturas, é que aqui é a Comissão do Esporte, não é mais a 
bancada da bola, como, às vezes, a imprensa nos classificava pejorativa-
mente. Hoje eu acho que isso está muito mais consolidado aqui no Con-
gresso Nacional. E, aproveitando este momento, acho que poderíamos 
avançar muito nessa direção.

Por último, presidente, eu queria um comentário do senhor sobre 
isso, mas também há uma pergunta que estará sempre em pauta: quais 
são os cuidados que o Comitê vai tomar ou está tomando em relação à 
transparência nos gastos orçamentários?

Por que eu estou levantando isso? Para que tomemos cuidado e 
que não haja manchete negativa em cima de um evento tão grandioso 
como esse. Então, eu acho que esses cuidados são importantes, porque 
sabemos o quanto é maldosa parte da mídia brasileira em cima dessas 
questões. A mídia brasileira, como algumas outras do mundo, é treinada 
para falar mal, é treinada para dar notícia ruim, para achar defeitos. E 
quando se produz algo bonito, dificilmente saem as manchetes que às 
vezes sairiam em cima de um deslize. 

Então, eu queria saber quais cuidados estão sendo tomados para que, 
depois, não tenhamos que responder por algum dissabor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Tem a palavra a 
deputada Jô Moraes.
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A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Presidente Nuzman, se eu não 
tivesse feito um apelo, o senhor é tão apaixonado pelo que faz, que esta-
ria falando, falando e falando. (risos)

Eu queria cumprimentá-lo. Eu nunca assisti a uma exposição tão 
abrangente, tão precisa, tão detalhada, tão estratégica como a do Leo-
nardo e a do Marcus Vinícius – eu comentava com o deputado Valada-
res. É uma visão que chamamos de profissional, uma visão estratégica, 
com um grau de planejamento que cerca por todos os lados. Muitas das 
perguntas que foram feitas aqui foram respondidas na exposição do Le-
onardo e nas preocupações do Marcus Vinícius.

Eu queria até, Sr. Presidente, se não for demais, solicitar que essas 
exposições pudessem ser repassadas para nós, porque elas são excepcio-
nais. Acho que se cerca... Eu também fiquei encantada com o planeja-
mento urbano que cerca toda aquela área do Rio de Janeiro. Eu não sei se 
temos dinheiro para cumprir aquele planejamento excepcional. Eu acho 
que o nosso medalhista Marcus Vinícius pegou a vida dele, tudo o que 
faltou na vida dele ele aplicou e fez um planejamento impressionante. Se 
prestamos atenção, vimos que é excepcional. Eu realmente fiquei muito 
tocada com a exposição dos senhores, com o cerco, com a visão precisa. 

Acho que existem algumas coisas que... Eu gostei da meta, 17º para 
10º, que é uma meta ousada para os seis anos que temos. É uma meta 
muito ousada.

Quanto à minha preocupação, que também era a do nosso medalhista 
Romário, com os novos talentos, achei interessante o que foi respondido 
– eu nem sabia – em relação às olimpíadas escolares. Eu achei uma gran-
de sacada essa visão das olimpíadas escolares centrando não em equipes 
regionais, mas em equipes de unidades. É claro que o nosso calcanhar de 
aquiles está nos centros. Vamos dizer, nós, parlamentares, que estamos 
com essa visão, o nosso problema está localizado nos centros.

Há muitas coisas que os senhores apresentaram que são excepcio-
nais. Gostei da síntese do Leonardo, desesperado, angustiado com a mi-
nha pressão, e as respostas foram bem precisas. 

Mas qual é a preocupação que eu tenho? É do ponto de vista do 
financiamento.

Queria fazer um registro, que é muito importante para nós, para 
os senhores do COB. O Marcus Vinícius – ou o Leonardo – disse que 
47% dos equipamentos são um legado dos Jogos Pan-Americanos. Os 
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Pan-Americanos, tão mal-falados, de repente... Olha, tudo bem, são 
mal-falados, mas nos garantiu a porta de entrada para 2016. E isso é 
claro, viável, visível. Então, eu acho que são detalhes muito importantes.

A minha preocupação, eu acho que o Marcus Vinícius – é a preocupa-
ção do deputado Vicente – colocou na discussão quando disse que todo o 
planejamento está num sistema on-line com acompanhamento do TCU. 
Acho que essa é a grande conquista que podemos ter nesse processo.

Fica uma ressalva: os recursos, o orçamento, o financiamento para 
isso. Para além do financiamento privado, existem iniciativas ou já existe 
comprometimento dos governos com esta complementação dos equi-
pamentos, particularmente dos centros e da articulação das olimpíadas 
escolares, que estão por aí?

Essas são as grandes questões. Mas cumprimento os senhores e acho 
que é uma grande lição que dão do ponto de vista do planejamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputada Jô.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Por ser a mais 

importante, a deputada ficou por último.
A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Aliás, presidente Nuzman, eu 

iria perguntar, mas o relato dos senhores me “desperguntou”, sobre a 
presença das mulheres...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Gostei da ex-
pressão “desperguntou”.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – “Desperguntei”. Sobre a presen-
ça das mulheres no percentual das medalhas. Mas a presença é grande.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Realmente, a ex-
posição foi muito bem feita. Eu também quero cumprimentar.

O deputado Romário pede a palavra para um complemento.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente, algumas semanas 

atrás, a relatora da ONU, Raquel Rolnik, fez um relatório relativo a de-
sapropriações em algumas capitais, e uma das piores situações é a da 
nossa cidade do Rio de Janeiro.

Quando se fala em construir os corredores viários – Transoeste, 
Transolímpica e Transcarioca –, existe a preocupação do COB e do 
COI em relação a essas desapropriações? Porque, segundo ela, em seu 
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relatório, desapropriação significa “toma a chave e me entrega a sua”. 
Infelizmente, no Brasil em geral não tem ocorrido isso; e, infelizmente 
também, o nosso Rio de Janeiro tem sido o estado com maior problema. 
Essa era a única pergunta.

Agora, como pedido, dentro do que disse a nossa deputada, nada 
contra, nada pessoal, mas os senhores poderiam emprestar esse pessoal 
para a CBF. Seria bem legal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Vamos agora, 
então, às respostas. Vou passar a palavra para o Nuzman. O senhor pode 
retomar a partir daquela questão do turismo.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Sr. Presidente, eu estava 
querendo falar do turismo. Eu tenho um conceito sobre a questão de 
turismo, talvez, um pouco diferente. 

Turismo das pessoas que vêm e que vão usufruir dos jogos e das be-
lezas do país é o desenvolvimento da prática do turismo propriamente 
dito. Mas eu defendo que existe um outro segmento, que se chama in-
dústria do turismo. É uma das indústrias mais fortes no mundo inteiro. 
Existem ilhas que vivem da indústria do turismo, que é um conjunto de 
ações, e aí, sim, o desenvolvimento do turismo vem. 

Em Sydney, eles aproveitaram – a maioria de nós, eu fui com o Ber-
nard – a grande barreira de coral, que é uma das grandes belezas da 
humanidade, uma das sete maravilhas do mundo. E nós fomos lá, pela 
maneira com essa indústria do turismo da Austrália desenvolveu proje-
tos. Então, eu saí daqui sabendo o que eu ia fazer. 

Eu não tenho a menor dúvida de que quem vier aqui para assistir aos 
jogos ou aproveitar o que tem o Rio de Janeiro, tem que entender que 
o Brasil tem a floresta amazônica, as Cataratas do Iguaçu, as praias do 
Nordeste, o planalto central, Ouro Preto, as cidades históricas do país... 
Acho que tem que ser construída uma indústria do turismo. 

Então, eu resumo a questão do turismo dessa maneira. 
O número de turistas vai depender das ações. Em média, em olim-

píadas, os patrocinadores fazem pacotes de cinco dias, os seus convida-
dos; outros fazem a cada semana. Pode-se calcular 200, 300 mil pessoas 
pelo menos. Mas isso tem que ser aproveitado pelo país, porque antes de 
eles virem aos jogos, vêm para visitar o Brasil ou, depois dos jogos, eles 
vão. E acho que é uma época maravilhosa. Os jogos acabam em agosto. 
Nós não podemos deixar de considerar que também a Paraolimpíada é 
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um produto que tem que ser desenvolvido, porque aqui vai ser feita a 
Paraolimpíada mais espetacular da história, pela qualidade dos atletas e 
medalhistas paraolímpicos que temos. 

O SR. DEPUTADO DELEY – Presidente, me desculpe. Essa estima-
tiva de turistas é mais ou menos a média que houve na China. É por aí 
que o senhor está fazendo...

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Depende. Depende da cidade. 
Atenas teve pouco. Teve uma campanha contra, no sentido de que nada ia 
ficar pronto e ficou tudo pronto. A China teve, mas teve várias dificuldades. 

Então, são números que nós estamos aqui imaginando pelo que a 
Espanha teve, que teve a própria Austrália. É uma ideia do que os patro-
cinadores querem trazer de pessoas. Nós não temos ainda esse número 
fechado. Talvez em outras apresentações podemos chegar a um número 
mais aproximado. 

Nessa indústria, cabe também aos estados venderem os seus produ-
tos aos 205 países que vão estar aqui conosco.

O deputado André Figueiredo falou de uma questão muito interes-
sante, que é a lei do aprendizado do Instituto Olímpico Brasileiro. Acho 
que esse instituto também, depois, deve ir para outros estados brasilei-
ros, fazendo acordos com universidades – essa é a ideia. 

Mas esta questão do aprendizado me recorda a minha época. Eu não 
fui treinador. Na verdade, tentei, mas as crianças não aprendiam nada. 
Então, entre desaprender e sair, eu saí. Mas, quanto aos atletas que que-
rem ser profissionais, querem um aprendizado – e eu queria no início 
–, temos de ver com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da 
Educação a questão de diploma. Não adianta darmos os cursos e não 
podermos dar um diploma, seja para concurso seja para empregos. 

Então, eu queria que, no bojo dos estudos desse desenvolvimento, 
que isso fosse levado em conta. Porque nós estamos tentando trabalhar 
no sentido de, nos nossos cursos, podermos dar diploma.

O SR. LEONARDO GRYNER – Posso complementar? O nosso ob-
jetivo – e, aí, com certeza, vamos precisar da ajuda dos senhores, por-
que vai cair em suas mãos – é a formação do tecnólogo em modalidade 
específica. Imaginem: a Maurren Maggi vai para Londres e, depois de 
Londres, para, porque quer ser técnica, treinadora ou o que seja, espe-
cialista em saltos horizontais. Ela vai ter de fazer quatro anos de Educa-
ção Física e mais não sei o quê? Na nossa ideia, não. Especificamente, 
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para atletismo, saltos horizontais, o nosso objetivo é o de que ela seja 
certificada como tecnóloga naquele assunto, com um curso muito mais 
curto, de um ano e meio ou dois anos.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Eu quero tocar em outro 
ponto. O deputado André Figueiredo falou do futsal. Quanto ao futsal, 
eu posso responder de maneira diferente da que respondi ao deputado 
Romário. O futsal é da FIFA. Se a FIFA não pedir ao Comitê Olímpico 
Internacional, não adianta. A FIFA está pedindo o beach soccer. Não 
pediu o futsal. Essa é uma questão em relação à qual o Comitê Organi-
zador e o Comitê Olímpico nada podem fazer, porque quando a moda-
lidade é subordinada a uma federação internacional, são esta federação 
e o Comitê Olímpico Internacional que decidem se ela deve ser incluída 
ou não. Nós temos uma Vila Olímpica pronta, alimentação, transporte... 
Nós temos tudo! E gostaríamos que fosse assim. Apesar da minha his-
tória ser voleibol, eu fui, modéstia à parte, um grande goleiro de futsal, 
modéstia à parte (risos). Mas era apenas essa a explicação. 

Quero também me dirigir ao deputado José Rocha. Primeiro, 
deputado, sempre é um prazer estar com V.Exa., que tem sido muito ca-
rinhoso conosco. Todas as vezes que V.Exa. é o relator, insiste em nossa 
participação. É genial! Todo o mundo comenta isso. 

O que faço questão de explicar é que não há diferença entre futebol 
olímpico, vôlei, natação, badminton, remo. Todos esses esportes têm 
uma federação internacional e uma confederação brasileira. Então, é 
uma pirâmide. O esporte tem de pertencer a uma federação interna-
cional e ter o seu desenvolvimento no Brasil por meio de federações 
estaduais e pela confederação brasileira. O futebol olímpico pertence 
à CBF. E a CBF é a que trata das seleções e nos entrega para levarmos 
incorporados à delegação. Então, é de uma maneira geral.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Apenas em relação a outro 
questionamento que fiz sobre o legado, para que pudesse ser utilizado 
em todas... 

O SR. LEONARDO GRYNER – Perfeito. Nós estamos fazendo pla-
nejamento sobre o legado para 12 e 16. 

O senhor perguntou também sobre o relacionamento com as con-
federações.

Todo o nosso planejamento tem três fases: a fase imediata, que é o 
Pan-Americano, daqui a um mês, em Guadalajara – abertura é no próximo 
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dia 14 de outubro –, na sequência, Londres; depois, Toronto, 2015, que 
é o Pan-Americano; Rio de Janeiro; e o legado. Cada confederação está 
desenhando o seu plano plurianual com três diferentes visões. Uma 
delas é exatamente esta: o pós-2016 – o que se vai deixar? Como vamos 
montar uma “fábrica”? 

Repetimos sempre que o voleibol é um modelo, porque começou na 
nossa geração, em 1980 e, hoje, continua fabricando campeões. A nossa 
ideia é a de que isso seja replicado pelas 29. Então, isso se junta também 
à ideia dos regionais. Ou seja, nós estamos falando de o Rio de Janeiro 
ter o único poliesportivo, mas cada região deve ter, como Fortaleza tem 
o vôlei de praia e a vela. Gostaríamos que, para todos os outros estados, 
os senhores propusessem isso e, com certeza, com o nosso apoio. As 42 
modalidades precisam dessa descentralização.

O SR. DEPUTADO DELEY – Sr. Presidente, não quis interromper an-
tes, para que os companheiros tivessem oportunidade de falar, mas tenho 
uma pergunta para o Sr. Nuzman, por conta de observação que fiz. 

Gostaria que os Srs. Leonardo e Nuzman pensassem no acesso da-
quelas pessoas que realmente não teriam condições de... Acho que seria 
importantíssimo se tivéssemos um planejamento nesse sentido. 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Será respondido. Mas estou 
pegando, saltadas, algumas questões.

Quero dizer a V.Exa., deputado Vicente Candido, dessa importância. 
Isso merece uma conversa mais aprofundada – e, depois, podemos nos 
falar –, porque é um conjunto de ações, não seria uma resposta pontual 
à pergunta direta. E V.Exa. tem razão quanto a esse conjunto para apli-
car no futuro, mencionado pelo deputado José Rocha, e sobre o qual o 
Marcus Vinícius respondeu. 

Quero falar sobre as instalações do Pan. É muito interessante. Nós 
damos as explicações reais. Eu não posso mudar o que é divulgado, mas 
quem pegar o projeto vencedor dos jogos Pan-Americanos e vir o proje-
to entregue concluirá que são diferentes. Então, não se pode pegar aque-
le valor e dizer que houve um estouro de orçamento. É matemático.

Temos dois projetos que estão à disposição de quem quiser. Quando 
pegamos o Pan-Americano, não havia no Brasil nenhuma construção 
olímpica dos últimos 50 anos. Cinquenta anos! Nós tínhamos a previsão 
de um estádio de atletismo temporário para 12 mil pessoas e entrega-
mos o Engenhão, um estádio olímpico moderno, para 45 mil pessoas. É 
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claro que os valores foram diferentes. Mas não tenho como mudar – ne-
nhum de nós tem – e fazer com que isso seja escrito de forma diferente. 
Cada um sabe o que é. 

Acho que os governos trabalharam bem, o governo da cidade, o gover-
no do estado e o governo federal. Acho que todos tiveram esse trabalho.

Deixei para falar agora, em conjunto, sobre transparência, financiamen-
to e gastos. E peço ao Leonardo, que fez essa apresentação, que a conclua. 

Mas, antes, com relação ao acesso das pessoas carentes, deputado 
Deley, quero dizer que, no Pan-Americano, conseguimos um milhão 
com a venda de ingressos. De 300 mil, demos 100 mil, de graça, aos 
governos municipal, estadual e Federal, para distribuírem às pessoas ca-
rentes. Isso, no Pan-Americano. Para os Jogos Olímpicos, não temos 
ainda o contexto, porque precisamos de bilheteria. Mas estamos estu-
dando uma maneira de atendê-las, porque entendemos fundamental 
atrair a criança ou o pai que não tem condições, possibilitar à criança se 
apaixonar por um esporte e desenvolver seu talento.

Mas V.Exa. pode estar certo de que essa é uma das preocupações. 
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Deixe-me, antes, responder 

ao deputado sobre a meta, que é realista, porque, na verdade, temos 
quatro grupos: o grupo dos quase inalcançáveis – os Estados Unidos, a 
China e a Rússia – que ganham mais de 70 medalhas; o bloco interme-
diário, que ganha mais de 40 medalhas e é formado pela Grã-Bretanha 
e pela Austrália; o grupo com quem vamos brigar, que é formado pelos 
países que ficam entre o sétimo e o décimo lugares, depois da Alema-
nha, e que vai de 27 a 35 medalhas. Então, se observarmos, veremos que 
é uma meta 100% realista. Sair de 15 para o número que gostaríamos, 
que é 40, é quase impossível. Hoje, eles ganham medalhas em 23 moda-
lidades; nós saímos de 9 para 23 em cinco anos. É impossível para agora, 
mas acho que tem de ser nosso objetivo para 2020, 2024 e 2028. Por isso, 
falamos no longo prazo. 

O SR. DEPUTADO VICENTE CANDIDO – Historicamente, nas úl-
timas três, quatro Olimpíadas, como ficamos posicionados?

O SR. MARCUS VINÍCIUS – Nós nos posicionados entre o 15º e o 
18º lugares no quadro total de medalhas.

O SR. DEPUTADO VICENTE CANDIDO – Estamos sempre ali.
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O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Peço ao Leonardo que faça 
o fecho com essa parte da transparência, que é a nossa preocupação 
de financiamento.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Leonardo, peço que não esque-
ça a última pergunta feita em relação à desapropriação, que ainda não 
foi respondida. 

O SR. LEONARDO GRYNER – Certo. Como havia prometido, vou 
bater todas as perguntas. 

Primeiro, há ainda algumas perguntas do deputado Deley. 
Quanto à estimativa de lucro e despesa, o objetivo do orçamento é 

ser balanceado. Não estamos mirando lucro, mas apenas tentando não 
ter déficit e fechar o orçamento balanceado. 

Com relação aos quatro mil quartos no porto, eles são provisórios. 
Será um empreendimento residencial, que usaremos temporariamente 
como vila de acomodação. Terminados os jogos, ele será oferecido ao 
mercado. É um empreendedor privado que vai desenvolver isso. 

Quanto ao acesso das pessoas de baixa renda, o presidente Nuzman 
já respondeu. 

Em relação à transparência dos gastos, nosso orçamento e todos os 
nossos números estão na internet. Nosso site é o www.rio2016.com. 
Temos uma auditoria interna, que é feita por um órgão independente. 
Neste momento, por meio de processo licitatório, é a KPMG que está 
fazendo nossa auditoria interna. Além disso, temos auditoria externa, 
prestamos contas ao Conselho Fiscal e, mensalmente, também ao Con-
selho Diretor. Todos esses números estão totalmente abertos e à dispo-
sição da sociedade.

Os recursos para projetos do porto, deputada Jô, são de uma PPP. A 
licitação da PPP tem um consórcio vencedor, o custo é de 7,7 bilhões, 
sendo todo feito pela iniciativa privada. Em troca, eles terão o direito de 
explorar aquela área durante 15 anos. 

Quanto ao financiamento público, que era outra preocupação sua, 
o Comitê Internacional exige que, ainda na fase de candidatura, sejam 
dadas todas as garantias. Então, o interessado tem de dizer: “eu vou 
construir um estádio, vou construir um BRT, que custa tantos milhões, e 
quem vai financiá-lo serão os governos federal e municipal”. Aquele ente 
tem de fazer uma carta, dizendo: “Eu conheço o número, sei quanto é e 
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tenho condições de colocar”. Tudo isso está definido na candidatura, são 
garantias apresentadas pelos três níveis de governo. 

A única coisa que fazemos agora é acompanhar a implementação e 
a inclusão desses projetos nos PPAs, nas LDOs e nas LOAs. Mas todo 
esse mapeamento foi feito ainda na época da candidatura, e os recursos 
estão assegurados. 

Por último, deputado Romário, com relação à observação da Raquel, 
da ONU. No Rio de Janeiro, as grandes obras hoje em desapropriação 
são o BRT Transcarioca e o BRT Transoeste. No metrô, ainda não temos 
nenhuma desapropriação – e acho que não vai haver, acho que o projeto 
do metrô não provocará nenhuma desapropriação. O governo da cidade 
está fazendo todas as desapropriações na Justiça, ou seja, elas só são 
concluídas depois de acordo judicial. Então, não é feita desapropriação 
antes, não há remoção antes da conclusão do processo na Justiça.

Hoje, inclusive, há uma matéria no jornal O Globo mostrando que, na 
Transoeste, há uma oficina que eles ainda não conseguiram tirar porque 
não houve acordo na Justiça. E, enquanto não houver acordo na Justiça, 
ela não será retirada. Então, todas as desapropriações estão sendo feitas 
por acordo na Justiça. 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Leonardo, quero completar 
dizendo que, infelizmente, a Sra. Raquel Rolnik não aceitou nosso con-
vite para uma apresentação. Mas tive a possibilidade de estar com o seu 
chefe, o Sr. Wilfried Lemke, que é o conselheiro de esporte das Nações 
Unidas e quem controla isso tudo. Estive com ele em Genebra, nas Na-
ções Unidas, e o convidei a vir ao Rio. Ele veio, em julho, ficou três dias, 
visitou todo o Rio, todas as instalações, esteve com o prefeito e com to-
dos os segmentos de construções ilegais e nos emitiu uma nota elogiosa. 

O SR. LEONARDO GRYNER – Visitou as comunidades, conversou 
com pessoas das comunidades. 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Todas. E conversou com as 
pessoas nas comunidades. 

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – E os senhores sabem do relatório 
que ela fez?

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Sabemos, conhecemos. Esse 
relatório foi entregue ao presidente do Comitê Olímpico Internacional, 
que nos oficiou cobrando. E, como íamos responder... Eu me encontrei 
com ele casualmente, num seminário, e o convidei: “Acho que o senhor 
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tem de vir ao Rio. O senhor não pode ter isso, porque não é só o nome da 
cidade do Rio de Janeiro, mas do Brasil”. 

O SR. LEONARDO GRYNER – Nós a convidamos, a Prefeitura do 
Rio de Janeiro a convidou, e ela recusou os dois convites. Quando con-
vidamos o Sr. Lemke, porém, ele aceitou, veio ao Brasil, ficou três dias, 
e lhe foi mostrado tudo. Ele teve acesso a todos os projetos e às pessoas 
que lá moram.

O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Por acaso, os senhores têm esse 
relatório dele?

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Temos. E podemos fornecer 
inclusive a nota que ele publicou. Outra coisa: dissemos que ele deve 
acompanhar, porque nós estamos fazendo ainda uma história de anos, 
mas ele deve voltar ao Rio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Acho que 
completamos...

O SR. DEPUTADO VICENTE CANDIDO – Deputado Jonas, acho 
que o último ponto que ficou para o Leonardo responder era sobre 
transparência. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Acho que ele já 
citou esse ponto.

O SR. DEPUTADO VICENTE CANDIDO – Já respondeu?
O SR. LEONARDO GRYNER – Todos os nossos números são abertos, 

estão à disposição para consulta em nosso site e, além disso, temos reuni-
ões regulares com a imprensa. Todo mês, realizamos um café da manhã 
com um grupo que acompanha os nossos trabalhos mensalmente.

O SR. DEPUTADO VICENTE CANDIDO – Por último, presi-
dente Jonas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Pois não.
O SR. DEPUTADO VICENTE CANDIDO – ... acabei remetendo 

uma pergunta para V.Exa. sobre a conveniência de montarmos algumas 
comissões especiais a respeito dos projetos importantes sobre esse tema 
que tramitam na Casa e dos que virão, para dar celeridade a essa trami-
tação. Talvez, uma das principais tarefas nossas até o final do ano seja a 
de dotar o Ministério dos Esportes de melhor orçamento também para 
investimento. 

Gostaria que V.Exa. comentasse a respeito.



201

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Deputado Vicen-
te Candido, sua intervenção é bastante propícia, e esta presidência tem 
se comunicado com a presidência da Casa. Já fizemos isso no primeiro 
semestre e ofertamos um projeto de cada área: um projeto na área de 
esportes e um projeto na área de turismo, que temos como prioridade. 
Até agora, infelizmente – e V.Exa. sabe disso –, a pauta de votação de 
projetos de deputados está muito travada, muito prejudicada. Esta pre-
sidência defende que votemos mais.

Mas a sugestão de V.Exa. será acolhida. Vamos fazer esse levanta-
mento. Hoje mesmo, votamos um projeto na Comissão destinado à re-
missão de impostos de importação de equipamentos para fins olímpi-
cos. Mas vamos pedir à Secretaria que faça o levantamento dos projetos 
relativos a essa área e sobre os quais devemos nos debruçar. 

A sugestão dos clubes também é muito bem-vinda no que diz respei-
to aos impostos. Tenho uma relação muito estreita com clubes desde a 
minha época de vereador de Campinas. Realmente, é uma luta para os 
clubes brasileiros.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Até para os grandes clubes. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Em Campinas, 

fizemos um acordo segundo o qual o IPTU é trocado por serviços. Os 
clubes prestam serviços, como, por exemplo, receber crianças da perife-
ria, em troca do IPTU. Acho que poderíamos pensar um modelo similar 
para outros impostos.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Peço a palavra por 10 segun-
dos, presidente.

Acredito que, nesse sentido, deveríamos focar projeto que vá ao en-
contro do problema dos centros. Talvez esse dos clubes nos ajude a as-
segurar a infraestrutura para os novos talentos. 

A confusão no Colégio de Líderes está muito grande. Deveríamos 
nos embandeirar e levar o mundo inteiro – o mundo inteiro esportivo, é 
claro – para encontrar o presidente Marco Maia e fazer a entrega. Acho 
que, depois de votarmos a regulamentação da Emenda 29, no dia 28, po-
deríamos fazer essa movimentação, que é a preocupação do deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Muito bem, 
deputada Jô.

Vou abrir a palavra para o presidente Nuzman fazer sua despedida e, 
logo depois, vou encerrar a reunião.
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O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Primeiro, presidente, quero 
agradecer de coração a V.Exa. a oportunidade que tivemos. Foram três 
horas. Acho que, na história – e está aqui o nosso secretário –, esta au-
diência foi a mais longa, a mais profunda, a mais proveitosa e a que teve 
as melhores perguntas sobre a construção do esporte brasileiro. Quero 
ser testemunha disso.

Acho que a publicação deste debate nos Anais da Câmara dos 
Deputados ficará para a história como um desenvolvimento que va-
mos realizar. 

Quero agradecer muito à Comissão a oportunidade que me foi dada. 
Agradeço também aos meus colegas e companheiros a participação.

E, ao dizer que estamos à disposição, quero ainda convidar a Comis-
são, deputados e deputadas indistintamente, para irem às Olimpíadas 
Escolares, seja a de Curitiba, seja a de Poços de Caldas, enfim, o menu é 
grande. Prometemos que a alimentação lá é razoável. 

Muito obrigado.
Parabéns a V.Exa., presidente, pelo trabalho, pela condução e pela 

oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jonas Donizette) – Muito obrigado, 

presidente Nuzman. 
Agradeço aos Srs. Marcus, Bernard e Leonardo a participação. De 

maneira especial, agradeço ao presidente Carlos Nuzman, que muito se 
tem dedicado a essa área esportiva desde os tempos de atleta e agora na 
função de dirigente do nosso Comitê Olímpico. 

Nesta comissão, temos esperança de que as coisas realmente deem 
certo. E não vamos ficar só na esperança e na expectativa, vamos tam-
bém dedicar nossos esforços para que isso se concretize. 

Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pelo seu conheci-
mento na área do esporte olímpico, que engrandece o nosso país. 

Está encerrada a reunião. 
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