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Apresentação

A presente publicação é um reflexo da atuação da Comissão de
Turismo e Desporto em 2012. Foi um ano de muitas discussões sobre o
futuro do desporto brasileiro, especialmente em relação aos eventos esportivos que o Brasil irá sediar nos próximos cinco anos, notadamente a
Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.
Os principais gestores das entidades que estão no comando deste processo marcaram presença em audiências públicas organizadas por esta
Comissão e, juntamente com os parlamentares, contribuíram para os
debates dando-lhes maior transparência.
Vieram e deram suas contribuições a esta Comissão o Ministério
do Esporte, o Tribunal de Contas da União, a Confederação Brasileira
de Futebol e o Comitê Organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil
2014, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Conselho Federal de Educação
Física, além dos clubes de futebol e outras entidades representativas do
esporte nacional.
O trabalho da CTD, em nossa gestão, buscou ir além da complexa
missão de articular e fiscalizar a organização de todos esses eventos.
Voltamos, também, nossa atenção para o futuro do desporto brasileiro envolvendo toda a sociedade, com o objetivo não apenas de formar
atletas profissionais, mas também de formar cidadãos com a cultura da
prática esportiva na busca de uma melhor qualidade de vida.
Neste ano – e nesta publicação – tentamos, sobretudo, mostrar
ao Brasil que o desporto nacional é pauta permanente do Congresso
Nacional, em especial da Câmara dos Deputados, e sobre ele procuramos debater com o máximo de interação, buscando atender as expectativas de toda a população brasileira.

José Rocha

Presidente da Comissão de Turismo e Desporto
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Audiência Pública sobre a Exposição dos
Resultados da Fiscalização Realizada
pelo Tribunal de Contas da União
nas Obras da Copa do Mundo

Audiência Pública, realizada em 21 de março de 2012, para debater
sobre a exposição dos resultados da fiscalização realizada pelo Tribunal
de Contas da União nas obras da Copa do Mundo.
Convidado: Valmir Campelo Bezerra – Ministro do Tribunal de
Contas do União.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta audiência
pública, com a presença do Sr. Valmir Campelo Bezerra, ministro do
Tribunal de Contas da União, audiência esta que tem a finalidade de
expor os resultados da fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da
União nas obras da Copa do Mundo.
A presente audiência pública teve origem no Requerimento nº 143,
de 2012, de autoria deste presidente, aprovado pelo Plenário em reunião
ordinária no dia 14 de março.
Gostaria de agradecer o comparecimento a todos os presentes e convidar para compor a Mesa o Exmo. Sr. Ministro do Tribunal de Contas
da União Valmir Campelo Bezerra. O ministro Valmir Campelo é relator-geral dos processos da Copa do Mundo de 2014 no Tribunal de
Contas da União.
Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos: de acordo com o Regimento Interno desta Casa, art. 222, o tempo reservado para o convidado é de até 40 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais 20 minutos por deliberação do Plenário da Comissão,
só sendo permitidos apartes durante a prorrogação. A palavra será dada
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ao autor e membros da Comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo
prazo de três minutos, dispondo o ministro do mesmo tempo para resposta. Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo de três minutos,
improrrogáveis.
Nesta audiência pública, teremos quantidade expressiva de oradores, de forma que peço a compreensão de todos no cumprimento dos
prazos estabelecidos.
Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa.
Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu
nome na referida lista. Só poderão abordar o assunto da exposição, pelo
prazo máximo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para
responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, sendo vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes.
Informo, ainda, que não haverá apartes durante a exposição do
convidado.
Quero ressaltar que o ministro Valmir Campelo foi membro desta
Casa como deputado constituinte, senador da República e hoje honra
não só o Distrito Federal, mas esta Casa e o Brasil na função de ministro
do Tribunal de Contas da União.
Dito isso, passo a palavra ao Sr. Valmir Campelo Bezerra, ministro
do Tribunal de Contas da União, que dispõe do prazo de 40 minutos,
podendo ser prorrogável por mais 20 minutos.
O SR. MINISTRO VALMIR CAMPELO BEZERRA – Em primeiro
lugar, eu quero agradecer as palavras bondosas ao nobre deputado José
Rocha, meu amigo há muitos anos e que está sempre junto conosco e
sempre lutando – eu acompanho sua vida particular e pública – pelo
seu estado da Bahia.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu quero dizer da minha satisfação de estar mais uma vez nesta
Casa, em que eu tive o prazer de passar como deputado federal constituinte. Voltar a esta Casa é voltar à casa da sabedoria, porque aqui
nós aprendemos, discutimos os problemas, aquilo que é de interesse da
nossa sociedade, da nossa comunidade. Aqui, na condição de deputado
constituinte, eu pude realmente conhecer mais de perto não só o meu
estado – fui eleito por Brasília – mas, particularmente, conhecer melhor o Brasil, conhecer seus problemas, os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas políticos de cada área. E o Senado então
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complementou esse meu saber dentro da política, porque também por
lá eu passei, ficando por sete anos, quando renunciei ao mandato a fim
de ir para o Tribunal de Contas da União.
Sr. Presidente, volto a repetir que para mim é uma honra estar aqui.
Trago, nesta oportunidade, uma breve explanação sobre a atuação do
TCU no controle dos preparativos para a Copa de 2014.
Inicialmente, senhores, gostaria de apontar minha lupa para as responsabilidades e para o resultado das fiscalizações do Tribunal, que já
rendeu benef ícios superiores a mais de meio bilhão de reais. Acredito que
o desafio, além da avaliação da probidade e legalidade exigidas de qualquer contratação pública, é atuar para que esse imenso rol de afazeres
esteja também alinhado com as necessidades que atravessarão os jogos.
Para as obras e investimentos que ficam, isso envolve a construção
compromissada de um legado que se mostre praticável no transcorrer
dos anos: mobilidade urbana, portos, aeroportos, estádios, acessibilidade. Nesse imenso rol de afazeres, a orientação contínua do controle,
capaz de repercutir pontualmente e decisivamente na melhoria dos processos e dos modelos de governança, pode ser um legado do TCU para
o êxito desses megaeventos.
Para isso, na tentativa de melhor direcionar as ações de controle, o
TCU decidiu concentrar em um único ministro a relatoria de todos os
processos de fiscalização da Copa. Graças à confiança de meus pares,
fui designado para essa árdua e honrosa tarefa. É sobre essa experiência
que me proponho a prestar contas aqui na Câmara dos Deputados, mais
precisamente na Comissão de Desporto da Casa, de todos os que estão
aqui presentes.
Inicio pelo que chamo de matriz de controle. Em razão das diferentes
fontes de recursos necessários à viabilização de um evento dessa envergadura, o TCU tem atuado em conjunto com outros órgãos de controle. Nesse modelo, a própria coordenação de esforços já é um desafio. Por isso, firmamos um protocolo de intenções que criou a Rede de
Fiscalização da Copa, com a participação de todos os tribunais de contas
dos estados e dos municípios que sediarão o evento.
Com efeito, senhores, ao TCU coube fiscalizar a aplicação dos recursos federais executados diretamente pela União no que se refere às
obras contempladas na matriz de responsabilidade. Também nos cabe o
controle dos recursos repassados mediante convênio.
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(Segue-se exibição de imagens.)
Aqui os senhores podem ver que as atribuições do TCU dizem respeito aos empréstimos do BNDES e aos financiamentos também com
a Caixa Econômica Federal – o BNDES para os estádios e a Caixa
Econômica Federal em relação à modalidade urbana.
Nesta matriz que os senhores veem, nós, do TCU, examinamos a
regularidade dos recursos, verificamos o comportamento, inclusive as
planilhas com sobrepreço. No TCU, na parte de recursos federais, verificamos o que diz respeito à construção de portos e aeroportos.
À medida que o dinheiro, que são os financiamentos, é transferido
para os estados ou municípios, no caso do financiamento do BNDES
para as arenas, ou para os estádios, os tribunais de contas dos estados e
municípios ficam com a responsabilidade de acompanhar o andamento
de todas as obras, de verificar a regularidade desse comportamento, as
licitações públicas. Enfim, a responsabilidade é transferida para os tribunais de contas dos estados e municípios.
Prestamos ainda colaboração técnica com todos os tribunais de contas dos estados e dos municípios e também em outros empreendimentos com recursos estaduais e municipais, que são exatamente de competência dos tribunais de contas dos estados e municípios.
Cito o exemplo da atuação do TCU nas obras de mobilidade urbana.
As intervenções previstas nessa área foram estimadas em 11,48 bilhões,
dos quais 7,6 bilhões serão investidos pela União – 6,4 bilhões via Caixa
Econômica Federal, e um bilhão via BNDES. O restante será custeado
por meio de contrapartidas aportadas pelos governos locais.
O BNDES financia, como eu disse, as arenas. O único projeto que o
BNDES vai financiar em mobilidade urbana é o T5, a Transcarioca, que
liga o Aeroporto Internacional à Barra, no valor, aproximadamente, de
1,2 bilhão de reais.
Após efetivadas as transferências financeiras das instituições bancárias federais para os cofres estaduais ou municipais, como eu disse, o
dinheiro incorpora-se ao Tesouro daqueles entes. Cabe ao TCU nesses
casos, em seus limites constitucionais, fiscalizar a regularidade da operação do financiamento.
É nessa apreciação de legalidade e legitimidade dos empréstimos que
temos exigido que a Caixa possua controles internos suficientes para
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garantir a probidade em seus investimentos e o resultado de suas aplicações, como nós determinamos nos Acórdãos nº 1.588 e 3.129, de 2011.
Embora o controle das licitações e contratos propriamente dito caiba aos tribunais de contas dos estados e municípios, por lógica e vinculado ao respeito aos princípios basilares da administração pública,
os financiamentos não devem alimentar empreendimentos superfaturados ou que apresentem desvio aos preceitos fundamentais da moralidade e da eficiência.
Nesses termos, senhores, os bancos devem ter um controle prévio minimamente necessário para avaliar a adequação e razoabilidade do preço
estimado dos objetos financiados. É dever da Caixa Econômica, por princípio, uma avaliação macro da aderência dos preços contratados com as
referências oficiais da administração para o balizamento daquilo que se
tem como preço de mercado, que são as tabelas do Sicro e do Sinapi.
Não se espera que cada etapa da licitação ou os meandros da execução contratual sejam objeto de análise pormenarizada da instituição
financeira. Entretanto, deve haver aderência dos projetos às regras e
aos objetivos sociais da empresa, além do respeito aos valores constitucionais da administração. As análises do banco, portanto, devem ser
minimamente satisfatórias, para garantir esses preceitos anteriormente
à pactuação dos empréstimos. Apresento alguns exemplos de ações específicas, no caso do TCU.
No caso das obras do Terminal 5, no Rio de Janeiro, determinamos ao BNDES que se abstivesse de liberar recursos para parcela da
obra até que fosse providenciada a devida regularidade ambiental do
empreendimento. Isso envolve a apresentação do EIA/Rima, o estudo
de impacto de vizinhança e todo o rol de requisitos afetos ao tema de
sustentabilidade. Nós já liberamos a primeira etapa, na faixa de aproximadamente 600 milhões de reais. Essa já foi liberada para o BNDES, o
primeiro trecho. O segundo trecho, então, é esse que está dependendo
do projeto do EIA/Rima.
Recentemente, o Acórdão nº 3.062 do Plenário, de minha relatoria,
ao apreciar relatório de fiscalização em trecho urbano da BR-163, em
Cuiabá, apurou defasagem do projeto básico da obra. A via foi projetada
sem considerar que o VLT, obra de mobilidade financiada pela Caixa, seria construído sobre o pavimento. Em função deste e de outros desacertos, o DNIT achou por bem, por orientação nossa, revogar a licitação.
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No que concerne ao término tempestivo das obras de mobilidade, no
Acórdão nº 3.134, o Tribunal alertou que até outubro de 2011 somente
oito contavam com contrato assinado para execução da obra. Desses,
apenas em quatro o primeiro desembolso havia sido efetuado. As outras
três ações tinham licitações em andamento, mas 24 não haviam iniciado
seus procedimentos licitatórios.
Em última informação da Caixa, em meados agora de fevereiro, apesar de faltarem apenas cinco operações pendentes de contratação, somente sete tinham desembolso efetuado, ou pouco mais de 4% do total
previsto. O temor é que essas intervenções de mobilidade, se realizadas
às pressas, baseiem-se em projeto sem o devido amadurecimento quanto ao seu detalhamento técnico e mesmo quanto à sua viabilidade.
Preocupa-nos o risco de conceber uma herança que não corresponda
às reais necessidades da população ao término dos jogos. Em se tratando
do que considero ser o principal legado à população, faz-se fundamental
que as intervenções sejam realizadas dentro de um prévio, amplo e necessário planejamento urbano. Não se trata simplesmente de obras para
a Copa, e sim de intervenções necessárias, que somente foram antecipadas em razão da Copa.
Passo a expor um resumo da atuação do TCU na área aeroportuária.
Apresento as fiscalizações já empreendidas. No aeroporto de Confins,
em Belo Horizonte, o TCU identificou ainda em fase editalícia restrições indevidas à competitividade do certame, sobre avaliações de preços
e quantidades. A Infraero, após apresentação das justificativas, republicou o instrumento convocatório, já livre das irregularidades apontadas
por nós, com uma redução superior a 70 milhões.
No aeroporto de Manaus, igualmente, apuraram-se sobrepreços de
quantitativos e serviços que, tempestivamente corrigidos, culminaram
em uma redução de preços do edital de 35 milhões de reais. Se considerados ainda os serviços onde o TCU determinou a redução de preços
em Belo Horizonte e que também constavam do orçamento de Manaus,
a economia ultrapassa mais de 70 milhões de reais.
No aeroporto do Galeão, se somadas as obras do Terminal de
Passageiros 1, executadas pelo regime de RDC, e do Terminal de
Passageiros 2, após as auditorias do TCU, o benef ício total das fiscalizações foi superior a 30 milhões de reais.
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Em Fortaleza, antes mesmo de terminarem os trabalhos de auditoria,
tendo em conta os apontamentos empreendidos, o valor do edital foi
diminuído em 15 milhões de reais.
As grandes obras portuárias também foram objeto de fiscalização
nossa. No porto do Rio de Janeiro, o edital de licitações foi republicado
com uma redução do valor estimado em 64 milhões, fruto da identificação de incorreções de quantidades e preços unitários na planilha orçamentária da obra.
No porto de Santos, apuraram-se quantitativos excessivos na ordem de
oito milhões. Determinou-se providência para readequação dos valores.
Em Mucuripe, no Ceará, foram corrigidas cláusulas restritivas à
competitividade do certame.
No porto de Natal, o orçamento foi ajustado em três milhões após a
ação do TCU.
Resultados das fiscalizações nas arenas esportivas.
A atuação do TCU nessas grandes obras ocorre basicamente pela fiscalização realizada sobre o BNDES, mais especificamente nos contratos
de financiamento dos empreendimentos. Tal qual nas obras de mobilidade urbana, nos estádios busca-se avaliar, além dos aspectos formais
dos financiamentos, a finalidade dos investimentos, se os recursos estão
sendo realmente empregados nos objetos dos empréstimos.
Um exemplo de nossa linha de atuação é a determinação prolatada pelo Plenário do TCU, no Acórdão nº 845, onde se determinou ao
BNDES que somente libere recursos que ultrapassem 20% do total
contratado após a entrega e a aprovação dos projetos executivos dos
empreendimentos. Isso envolve o exame de eventuais sobrepreços e
o saneamento de irregularidades constatadas pelos órgãos de controle. Tais providências encontram-se hoje inscritas em cada contrato de
financiamento das arenas de futebol. Um exemplo dessa linha de atuação é o Maracanã, que experimentou uma redução de 97 milhões no
orçamento do projeto executivo após a nossa fiscalização. Se somada
à determinação para a revisão contratual, em virtude da isenção tributária concedida pela Recopa, que causou impacto de 84 milhões, a
atuação da Corte de Contas naquela obra repercutiu uma economia
superior a 180 milhões.
Em Manaus, na Arena da Amazônia, o TCU questionou a justeza dos
preços contratados. O processo ainda está em fase do contraditório, e
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em poucos dias levarei o resultado da auditoria aos meus pares. Adianto,
contudo, que se espera uma redução relevante de preços.
Em uma visão geral dos estádios, encareço que quatro deles –
Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Brasília – estão sendo executados mediante contratos administrativos convencionais, regidos pela
Lei de Licitações. Três das arenas são particulares: São Paulo, Paraná
e Rio Grande do Sul. Outras cinco estão sendo construídas mediante
parceria público-privada.
Apresento em arremate a situação de cada arena esportiva.
Primeiramente o Maracanã, senhores, que tem capacidade para 76 mil
lugares. O contrato tem um custo de aproximadamente 860 milhões.
No caso, o BNDES vai financiar 400 milhões. A obra já tem mais de
30% concluída.
Devo deixar bem claro, senhores, que nos sobrepreços alcançados
aqui não constatamos nenhuma má-fé dos governantes. É bom que se
diga, é tudo negociado primeiramente com o Tribunal. Não foi constatada, absolutamente, maldade na diminuição dos preços. Pelo contrário,
estou encontrando boa vontade de todos os gestores para que realmente
se possam encontrar soluções como essa, mais adequadas.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Em que data foi feita essa
avaliação?
O SR. MINISTRO VALMIR CAMPELO BEZERRA – Essa avaliação
é a mais recente, foi feita no início de fevereiro. É provável que a obra
esteja mais adiantada.
No caso do Estádio Mineirão, 50% está concluído. Ele tem capacidade para 69 mil lugares e um custo aproximado de 750 milhões de reais,
sendo que o BNDES vai financiar 400 milhões. O sistema também é PPP.
O Estádio Fonte Nova, em Salvador, terra do nosso presidente,
tem capacidade para 50 mil lugares e o custo de 520 milhões de reais.
O BNDES vai financiar 400 milhões de reais e o BNB 238,5 milhões.
Como os senhores podem notar, há um aumento; o valor é superior ao
do contrato assinado. Esse aumento é referente a obras de acessibilidade, como estacionamento, e obras complementares. A obra está bem
adiantada, 51% concluída.
O Arena da Amazônia está sendo examinado por nós. Até agora
o governador executou apenas 20% do que autorizamos, sem projeto
executivo, e outra parte com recursos próprios. Nós estamos traba-
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lhando nele agora junto com a equipe do governo e a nossa equipe
técnica. O estádio tem capacidade para 44 mil lugares e um custo estimado em 616 milhões de reais. O BNDES vai financiar 400 milhões de
reais, e 28,5% da obra foi concluída.
O Estádio Nacional de Brasília, o segundo maior do Brasil – o maior
é o Maracanã –, tem capacidade para 71 mil lugares e um custo estimado em 696 milhões de reais, mais 175 milhões, este referente a cobertura, iluminação e outras obras complementares. Eu acredito que o
custo dessa obra deverá girar em torno de um bilhão de reais. Essa obra
não tem financiamento do BNDES, então não há uma fiscalização direta
nossa. É o Tribunal de Contas do estado que acompanha. Mais de 42%
da obra já foi concluído.
O Estádio Beira-Rio é um dos três particulares, construído com recurso totalmente privado. Apenas 20% foi concluído. Como todos nós
sabemos, essa obra estava parada há muito tempo e foi recomeçada anteontem. O custo do estádio está na faixa de 290 milhões de reais e ele
tem capacidade para 60 mil lugares.
A Arena da Baixada, em Curitiba, é o segundo estádio privado, com
capacidade para 42 mil lugares e um custo estimado em 234 milhões de
reais. Não há contratação com o BNDES. Eu fiz uma reunião com diretor do BNDES, e os representantes dos estádios privados também estão
em contato com o Banco para ver a viabilidade de algum empréstimo,
mas não foi firmado nada até agora. A obra está andando muito devagar
– apenas 9% do estádio foi concluído. Os recursos, até agora, são totalmente privados.
Arena das Dunas, em Natal. Irei hoje para lá, inclusive – fico percorrendo todas as cidades-sede –, pois tenho uma reunião com a governadora amanhã e, depois de amanhã, com a prefeita. Estou levando
comigo sete presidentes de tribunais de contas de estados e municípios e
representantes da parceria público-privada. Nós vamos passar algumas
recomendações e orientações, conforme protocolo assinado entre nós e
os tribunais de contas dos estados e municípios. A Arena das Dunas tem
capacidade para 45 mil lugares e um custo estimado em 400 milhões
de reais. Os recursos são totalmente do BNDES; quase 20% do estádio
foi concluído. Nesse estado foi construído o Aeroporto São Gonçalo do
Amarante, processo que eu também relatei. Vou visitar também obras
no aeroporto que fazem parte do conjunto de obras da Copa, na área de
mobilidade urbana.
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A Arena Pernambuco tem capacidade para 46 mil lugares e um custo
estimado em 770 milhões de reais. O BNDES vai financiar 400 milhões
de reais, o BNB 280 milhões, também com relação a acessos, acessibilidade, estacionamento e obras complementares previstas.
A Arena Pantanal é o estádio mais barato da Copa, com custo na
faixa de 350 milhões de reais. Ele tem capacidade para 42 mil lugares. O
BNDES está financiando 392 milhões, aliás, um pouco mais – o estádio
está 38% concluído –, para obras complementares.
O Itaquerão é o terceiro estádio privado. Hoje, eu tive o prazer de receber o presidente desta Comissão, que estava acompanhado do presidente
da CBF, do Dr. Weber Magalhães, aqui presente, um dos vice-presidentes
da CBF, além de outros vice-presidentes, do presidente da Federação de
São Paulo, dos presidentes de várias federações dos estados. Foi uma visita
de cortesia, ocasião em que dei ciência a eles das obras. O presidente da
Federação de São Paulo disse que vão agilizar cada vez mais as obras no
Itaquerão. O estádio tem capacidade para 68 mil lugares e um custo aproximado de 890 milhões de reais. Também não tem, até agora, como disse,
financiamento federal.
O Estádio Castelão, no meu estado do Ceará, tem capacidade para
66 mil lugares e o custo de 518 milhões de reais. O sistema é PPP e há
recursos do BNDES no valor de 351 milhões. É um dos estádios mais
adiantados, com 56% das obras concluídas.
Senhores, é importante que se diga que todos os benef ícios decorrentes da atuação prévia e concomitante do TCU – que, como disse,
repercutiu em benef ícios concretos superiores a meio bilhão de reais –
foram conseguidos sem que nenhuma obra fosse paralisada. Não propus
a paralisação de nenhuma obra, graças a um trabalho preventivo, um
trabalho educativo para evitar irregularidades antes de sua consumação.
Nós estamos agindo para evitar o que aconteceu no Pan. Temos adotado o diálogo como principal estratégia de ação no exercício do controle, pondo em prática a mais relevante função do TCU, que é a atuação
pedagógica junto aos administradores, de forma a corrigir tempestivamente eventuais desacertos. Tudo tenho feito para eliminar barreiras
e promover o controle preventivo, de maneira a evitar a ocorrência de
irregularidades antes mesmo do início das obras.
Assim a atuação do Tribunal tem se norteado não pela objeção, mas
pela cooperação. A compreensão e a paciência, no entanto, não se confundem com a leniência. Não hesitaremos em tomar as medidas pre-
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vistas em lei, como já tomamos em outros casos, se houver abusos ou
irregularidades. Isso só se faz possível dentro da convicção, graças à
competência e diversidade de formações do nosso corpo técnico de funcionários, que tem se desdobrado e nos permitido atuar com eficiência e
celeridade em vasta gama de tipologias de projetos e ações preparatórias
para a Copa do Mundo.
Portos, aeroportos, VLTs, BRTs, vias urbanas, estádios. E mais, contribuímos também nas áreas de TI, segurança, saúde, turismo, para toda
a governança dos jogos.
No Acórdão 1.996, de 2011, em face da experiência adquirida com o
Pan de 2007, proferiu-se uma série de recomendações ao Comitê Gestor
da Copa. Buscou-se orientar os organizadores dos jogos quanto às boas
práticas a serem necessariamente consideradas nas contratações realizadas na área da tecnologia da informação.
No que se refere à governança da Copa, no Acórdão 1.592 e mais
recentemente no 563, identificou-se que a matriz de responsabilidade
encontrava-se desatualizada no que se refere a prazos e valores de diversas obras de mobilidade urbana, estádios, portos e aeroportos.
A matriz, instrumento indispensável ao conhecimento dos cronogramas críticos do evento, foi criada para dimensionar e consolidar as previsões dos gastos nas três esferas de governo, e possibilita uma visão geral das
fontes de financiamento utilizadas na execução de todos os projetos para a
Copa. Mas a não contemplação de todos esses gastos em um único documento pode representar riscos para a realização bem-sucedida do evento.
Por essas razões, o Tribunal já alertou o Ministério do Esporte que
essa situação põe em xeque o necessário dimensionamento das medidas
ainda faltantes para a realização da Copa.
No Acórdão 2.000, senhores, alertamos todos os entes envolvidos
com o Mundial sobre o lançamento do portal de acompanhamento de
gastos para a Copa. Nos termos da nossa Instrução 62, do TCU, os órgãos federais repassadores de recursos devem incluir, em seus instrumentos de ajuste, cláusula obrigando alimentação do portal da fiscalização da Copa como condição para a liberação de recursos – e isso
abrange o BNDES e a Caixa Econômica Federal.
Os recursos da União, portanto, não devem ser repassados sem que
as informações de cada obra estejam devidamente atualizadas para o
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cidadão, para a imprensa, no Portal da Transparência da Copa. Tudo
isso, senhores, para propiciar o amplo controle social.
Digo, firmemente, que iremos exigir a contínua atualização do site.
Encontra‑se em meu gabinete uma auditoria completa sobre a tempestividade dessa alimentação.
Pretendo levar ao Plenário, em breve, determinações às instituições
federais executoras e repassadoras de recursos. Novos descumprimentos poderão ensejar a apenação de gestores responsáveis por não seguirem os normativos relacionados à transparência dos jogos.
Por fim, senhoras e senhores, após esta exposição das atuações de
controle, eu gostaria de encerrar, reafirmando a minha fé na absoluta
capacidade de o Brasil organizar esse e outros megaeventos.
Insisto na minha crença e na minha convicção positiva sobre o modelo escolhido para a fiscalização da Copa do Brasil. Acredito nesse modelo e acredito na atuação do TCU na preservação desse modelo.
Não posso terminar sem expressar, deixar de público, o meu agradecimento ao eminente presidente Benjamin Zymler e a todos os meus
pares pelo apoio inconteste em todas as ações desenvolvidas.
Quero também agradecer a oportunidade que o eminente presidente
desta Comissão, deputado José Rocha, nos dá, para deixar registrada
aqui a atuação do TCU com relação à fiscalização dos recursos para a
Copa do Mundo.
Em arremate, nossa expectativa é de que o Brasil não somente ganhe
a Copa do Mundo novamente, mas, sobretudo, o respeito de todas as nações ao demonstrar sua alta capacidade empreendedora, o que o coloca
sempre entre os países mais preparados para vencer grandes desafios.
Queira Deus que sejamos todos campeões do mundo, mas vitoriosos
também na transparência, na colaboração, na integração e no controle
social, e que possamos circunscrever a Copa de 2014 e as Olimpíadas de
2016 em um halo virtuoso de qualidade, em que haja adequado planejamento, execução e controle.
Muitíssimo obrigado, senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Ilustre ministro
Valmir Campelo Bezerra, V.Exa. realmente usou o tempo dentro daquilo que foi estabelecido, o que agradecemos.
Quero dizer que o ministro Valmir Campelo foi bastante receptivo ao
convite desta Comissão, para que pudesse vir aqui falar sobre os proces28
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sos da Copa do Mundo de 2014 que se encontram sob sua relatoria-geral,
no Tribunal de Contas da União.
Isso nos dá a oportunidade de dizer que esta Comissão começa realmente com um trabalho muito importante em relação ao que diz respeito à Copa do Mundo de 2014, com a participação do ilustre ministro
do TCU, Valmir Campelo Bezerra, a quem agradecemos muito pelos
esclarecimentos prestados.
Passemos, portanto, aos debates. Encerrada a exposição, vamos passar a palavra aos deputados e deputadas que se inscreveram, começando por convidar o ilustre deputado e ex-secretário de esportes de São
Paulo, Walter Feldman.
O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN – Muito obrigado, ilustríssimo deputado José Rocha.
É um prazer estarmos novamente nesta Comissão, que inicia bem
os seus trabalhos com a presença do nosso ministro Valmir Campelo,
a quem quero cumprimentar pela exposição brilhante e detalhada, que
demonstra o acompanhamento que o Tribunal de Contas pôde realizar desde o início, quando o Brasil foi consagrado como espaço-sede da
Copa de 2014.
Apesar disso, ministro, eu gostaria de levantar algumas questões que
nos preocupam, inclusive para aperfeiçoar um expediente no qual o
Brasil tem pouca experiência, que é a preparação em longo prazo. Nós
temos, infelizmente, uma experiência acumulada de dar respostas muito rápidas, conjunturais. O Brasil não é um país preparado para fazer o
chamado planejamento estratégico de longo prazo, para fazer as grandes mudanças estruturais necessárias para nos tornarmos efetivamente
de Primeiro Mundo.
Eu acompanhei de perto, em São Paulo, as relações entre a Fifa, a
vitória da conquista da sede no Brasil, a criação do Comitê Gestor da
Copa. Na época, como secretário de esportes, juntamente com o secretário de esportes do estado, tivemos, particularmente em São Paulo,
muitas dificuldades por conta da escolha do Morumbi, que V.Exa. muito
bem lembra.
Nós ficamos dois anos tentando mostrar a viabilidade do Morumbi,
quando, já no final, pela não aceitação do estádio-sede do estado de
São Paulo, nós tivemos que fazer uma rápida migração para um local
que não tinha sido pensado até então. Houve enormes dificuldades do
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ponto de vista financeiro e até de adaptação da área, tendo em vista
dutos da Petrobras que por lá passavam, o que fez com que tivéssemos
que acelerar não apenas as decisões de caráter logístico, migrando do
Morumbi, na Zona Oeste da cidade, para o extremo da Zona Leste.
Felizmente tivemos condições de rapidamente apresentar o resultado
esperado, podendo sediar a abertura da Copa, não apenas o estádio-sede,
com a abertura da Copa.
Mas eu queria perguntar se, na sua avaliação, o Brasil teve oportunidade de fazer um planejamento estratégico de longo prazo, se isso lhe foi
permitido quando da decisão. Longo prazo, segundo os organizadores
dos Jogos Olímpicos, deveria ser de 20 anos, não apenas de quatro ou
seis anos. Mas, mesmo sendo um período relativamente curto, V.Exa.
acredita que nós tivemos capacidade de produzir um planejamento estratégico para a construção desses estádios? É a primeira questão.
Segunda questão: todos esses estádios agora revelados na sua exposição tiveram efetivamente projetos executivos? Esta é outra prática do
Brasil: são feitos projetos básicos, nos quais se fazem aditamentos de
tempo e de custos e que levam, muitas vezes, a suspeitas de superfaturamento ou de uma incapacidade do poder público e da sociedade de
acompanhar se aquele valor corresponde realmente àquilo que está sendo entregue. Portanto, quais desses estádios tiveram projeto executivo?
Indago isso porque o projeto executivo permite a definição real do
valor. Por exemplo, na Inglaterra, foi definido que seriam 9,4 bilhões de
libras para a construção de todo o parque olímpico e de toda a estrutura
logística para a vitória da realização de Londres como cidade-sede.
Nós tivemos orçamento fixo aqui? Além dos projetos executivos,
quantos provavelmente teremos de alterar em decorrência de mudanças
no desdobramento do projeto?
E, por último, há a questão do legado, que me parece um problema
mais complexo. Os estádios bem utilizados para futebol não têm mais
do que 45 ou 52 partidas por ano. Esses estádios construídos única e exclusivamente para futebol não serão sustentáveis – falo de uma sustentabilidade do ponto de vista financeiro. Há também a sustentabilidade
do ponto de vista das questões ambientais, de que, muitas vezes, nós,
pela ligeireza da necessidade de construção, passamos por cima.
O estádio olímpico de Londres, por exemplo, terá uma redução dramática; ele terá que abrigar 80 mil pessoas na abertura dos jogos e na
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realização das atividades esportivas, número que depois será reduzido
para próximo de 20 mil, 25 mil. Mas há uma adaptação do ponto de vista
construtivo para que essa sustentabilidade se mantenha.
Esses estádios têm legado e têm sustentabilidade garantida, além da
acessibilidade que V.Exa. cita em um deles?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Eu quero propor aos
senhores membros da Comissão que nós façamos quatro intervenções.
O ministro poderia ir anotando os questionamentos.
O SR. MINISTRO VALMIR CAMPELO BEZERRA – Eu posso responder de imediato, se V.Exa. me permite. Talvez seja até mais rápido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Como V.Exa. preferir.
Com a palavra o ilustre ministro.
O SR. MINISTRO VALMIR CAMPELO BEZERRA – Não são muitos, Sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Se me permite, ministro, eu só queria combinar algo com os colegas e com V.Exa. Há ali
um cronômetro, portanto peço que todos fiquem atentos a ele, para que
possamos ter o tempo cronometrado. São três minutos para cada parlamentar e três minutos para o nosso expositor. Agradeço.
O SR. MINISTRO VALMIR CAMPELO BEZERRA – Muito bem.
Deputado Feldman, é um prazer vê-lo mais uma vez. Já conhecemos
o seu trabalho desde São Paulo. V.Exa. é um homem ligadíssimo ao esporte e tem naturalmente toda a responsabilidade com relação ao bom
desenvolvimento dessa área de esporte, em particular. Sei que V.Exa.
não se preocupa só com essa área, mas com todos os assuntos relacionados a São Paulo e ao nosso país.
Realmente nós mentiríamos se falássemos que o Brasil pensou, com
antecedência, num planejamento a médio e longo prazo. Não pensou.
Na minha opinião, isso não é culpa nem só do Brasil nem talvez dos
outros países que sediam a realização da Copa do Mundo.
Veja bem V.Exa., acho que há um defeito, com relação ao qual a
Fifa está se reprogramando: precisaria, no meu modo de pensar, que
ela decidisse, até com 10, 15 anos de antecedência, qual país vai sediar
aquela Copa.
Realmente, é muito dif ícil, deputado, fazer o planejamento e a execução, dispor recursos para a realização de eventos da envergadura de
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uma Copa ou de uma Olimpíada num espaço curto de apenas quatro
anos. É claro que o ganho social, o ganho econômico, o ganho político e
de repercussão mundial é bem maior do que tudo isso.
Eu acredito que, mesmo que não haja um planejamento total, vamos
dizer assim – como V.Exa. espera de um planejador e de um homem
executivo como V.Exa. –, alguma coisa foi feita. Nós estamos solicitando
que isso aconteça.
Se o Brasil teve capacidade de realizar uma Copa do Mundo há 60 anos,
eu acredito, pela situação que existe hoje em todos os aspectos, que nós teremos muito mais condições de realizar outro evento com mais sabedoria
e transparência, dentro daquilo a que nos propomos.
Quanto ao planejamento, estamos lutando. A matriz de responsabilidade é um grande passo, porque diz os valores e faz exatamente uma
análise geral de cada obra, de como ela é feita, o que é um planejamento,
embora não na concepção, em termos de antecedência. Mesmo porque
se a Fifa tivesse planejado com bastante antecedência, o próprio país
estaria realizando, portanto, à medida que passassem os anos, seria realizado um certo percentual daquelas obras, até a sua realização total.
Quanto ao projeto executivo, eu devo dizer o seguinte: com relação
às PPPs, pela própria caraterística dessas parcerias, ele está realmente
liberado. Nós tivemos até uma decisão monocrática, porque, como eu
disse, a Copa é de todos nós, a Copa não é de A, de B ou de C, ela é do
Brasil. Ela vai ter uma repercussão, portanto, todos nós temos que nos
conscientizar e dar as mãos, dentro da legalidade que estamos procurando demonstrar, para que ela possa se realizar. É dentro desse espírito
que o TCU tem colaborado.
Veja V.Exa.: no primeiro momento, faltando um ano e dois ou três
meses para a Copa ser realizada na África, eu, quando fui designado
relator, solicitei uma reunião em Brasília, lá no TCU, com todos os governadores, todos os prefeitos de capitais, todos os presidentes dos tribunais de contas dos doze estados. Todos eles compareceram. A reunião contou com a presença do ministro da Fazenda, do ministro do
Planejamento, da Casa Civil, de todo mundo.
Naquela ocasião, eu solicitei a eles que providenciassem os projetos
executivos. Mas V.Exa. sabe que veio a mudança política depois das eleições, e aquilo não foi possível fazer.
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Nós teríamos que começar de qualquer maneira. Não tínhamos os
projetos executivos, tínhamos os projetos básicos. Monocraticamente,
eu determinei ao BNDES e à Caixa Econômica Federal – trouxe para
mim a responsabilidade – que nada fosse parado, e autorizei que até 20%
do valor de cada obra fosse liberado sem o projeto executivo. Levei isso
ao Plenário na sessão seguinte, que referendou a minha decisão.
Isso hoje está em vigor, ou seja, para até 20%, eles têm essa autoridade. Manaus é um exemplo disso. Como eles apresentaram o projeto,
mas ele ainda não foi totalmente aprovado por nós, o que acontece? Eles
estão trabalhando com recursos próprios – aí é o Tribunal de Contas do
estado – e apenas com os 20% nossos.
Eu posso garantir a V.Exa. que não existe absolutamente nenhum entrave. Muitos deles já estão apresentando o projeto, o que está dentro do
cronograma, porque o BNDES não libera de uma vez, só libera com o
sinal verde nosso.
Outro problema também: V.Exa. fala com muita propriedade sobre
o legado. Eu acho que o maior legado que fica é a mobilidade urbana;
são as vias ampliadas, os metrôs implantados, os BRTs, etc. Quem vai
ganhar com esses melhoramentos é a população, principalmente a mais
carente, a mais sofrida, socialmente falando, que necessita do transporte
coletivo e de melhores instalações. Isso é indiscutível. É a mobilidade
urbana que fica.
V.Exa. fica preocupado com o preenchimento dos estádios. Eu também fico. Inclusive, nós fizemos algumas recomendações. Nossa unidade técnica nos aconselhou sobre isso, e fomos questionados. No que diz
respeito a como vão ser preenchidos aqueles estádios que têm PPP, nós
não entramos na questão, porque quem sabe sobre o fluxo são elas. Na
medida em que nós transferimos os recursos para os estados, a nossa
responsabilidade cessa: lá, os Tribunais de Contas terão que fazer um
calendário de como vai ser feito o desembolso e de como eles vão preencher... para que haja a receita necessária.
No caso das licitações federais por recursos próprios, através da
Lei 8.666 – como é o caso de Brasília e de mais três – eu acredito que
Brasília, particularmente, necessita realmente de um estádio. Nós ainda
não temos torcedores para preencher um estádio como o nosso, mas,
como capital federal, como capital hospedeira dos Três Poderes, como
capital que hospeda brasileiros de todos os recantos, precisamos ter
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um espaço que também faça parte do circuito internacional de grandes
shows. O governador certamente está pensando nisso.
Eu não solicitei, porque não há recursos federais e não tenho essa
competência, mas acredito que o Tribunal de Contas do estado deve
estar indagando e questionando. Eles devem ter essa resposta, pois já
deveria ter sido até divulgado como vão fazer isso.
Em princípio, era mais ou menos isso o que eu queria deixar claro
para V.Exa., com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos ao próximo inscrito, ilustre deputado Francisco Escórcio, que dispõe de três minutos.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Sr. Presidente,
deputado José Rocha, meu amigo, eu quero fazer uma saudação ao ministro Valmir Campelo Bezerra, meu amigo de muitos anos, um homem
competente, que conheço desde quando foi administrador do Gama e
administrador de Taguatinga, nossa querida Taguatinga. S.Exa. foi senador da República e deputado federal, é um homem com uma bagagem e
experiência ímpar.
Quero registrar também que S.Exa. foi meu padrinho quando cheguei ao Senado da República. Eu estava pensando em como o tempo
passa, pois agora o encontro, com muita satisfação, neste momento,
quando também nós precisamos da sua experiência.
Outro dia, eu estava, juntamente com o meu amigo Deley, lá no Rio
Grande do Sul, quando tivemos a oportunidade de ouvir uma explanação a respeito da Copa no Brasil. Lá a preocupação que tínhamos – e
que o povo tem – era saber o porquê desses grandes investimentos e se
a Copa vai trazer retorno para o Brasil.
Naquela oportunidade, encheu-me os olhos ouvir dizerem que, para
cada milhão colocado, nós receberíamos dois ou três milhões como retorno. Isso é verdade?
O SR. MINISTRO VALMIR CAMPELO BEZERRA – Deputado, eu
quero agradecer as suas palavras bondosas. Realmente, nós convivemos
muito tempo em Taguatinga e aqui em Brasília. Eu vim para cá com esta
cidade, estou aqui há 50 anos. V.Exa. sempre prestou relevantes serviços
comunitário em Brasília – eu sou testemunha.
Deputado, realmente, eu não tenho esses elementos, essa estatística
para saber se cada investimento de um real tem o retorno de dois reais.
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Eu posso dizer que, de um modo geral, o retorno é altamente positivo, porque a população de pelo menos 12 estados vai ganhar reforço
nas áreas de saúde, segurança e educação. São melhoramentos que ficam. Eu frisei também que a parte de mobilidade urbana é, indiscutivelmente, a mais importante herança positiva que vai ficar para o
nosso país. Na minha concepção, vai melhorar tudo isso, o transporte
coletivo, a segurança pública.
Às vezes, isso não será só para os dias do evento. Em Brasília, que vai
ser uma sede, onde a seleção vai jogar várias vezes, é óbvio que os hospitais precisarão ter melhores equipamentos daqui até lá, ter melhores
condições para isso. Eles terão que ter isso, porque há obrigatoriedade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos dar seguimento aos inscritos. Há mais três deputados, portanto, vamos dar a palavra
aos três e, ao final, o ministro responde a S.Exas.
Concedo a palavra ao ilustre deputado Carlaile Pedrosa.
O SR. DEPUTADO CARLAILE PEDROSA – Sr. Presidente, deputado
José Rocha, Srs. Deputados, em primeiro lugar quero parabenizar o ministro pelo trabalho.
Ministro Valmir Campelo, como V.Exa. disse há pouco, é um desafio.
Mas eu tenho certeza que V.Exa. vai ficar na história deste país com esse
projeto da Copa do Mundo e pelo que tem feito principalmente com
relação à mobilidade urbana.
Também quero dizer que ficamos muito honrados com sua visita,
quando a Comissão esteve em Belo Horizonte. Foi de grande importância V.Exa. ter participado conosco daquele momento.
Primeiramente, quero dizer, para V.Exa. ter uma ideia, que nós vamos dobrar o número de hotéis em Belo Horizonte. Inclusive estão
sendo construídos dois hotéis na minha cidade. Também vamos dobrar o número de leitos na cidade e vamos ter um belo estádio, com
mais de 60 mil lugares, moderno e confortável.
Mas eu acho que o principal legado é a mobilidade urbana. O que
acontece? O nosso sonho de ter um metrô não vai ser realizado; não teremos um metrô para a Copa do Mundo, o que era o sonho de todos nós
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apesar disso, vamos ter vários corredores de BRTs. Inclusive, haverá um BRT que irá do aeroporto
até o centro da cidade e outro que irá até o Mineirão. Haverá também a
reforma e a ampliação do aeroporto.
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Vamos ter também o desafio do emprego. Só com o Mineirão serão
mais de 1.700 empregos, além dos empregos para mulheres e também
para detentos. Isso é de suma importância para todos nós.
Mas eu queria perguntar a V.Exa. o seguinte: esses recursos para a mobilidade urbana estão garantidos até o final das obras? Pergunto isso porque, sem dúvida alguma, esse legado será essencial para Belo Horizonte.
As obras já foram iniciadas; há obras por toda a cidade e também nas
cidades vizinhas. Mas ficamos pensando: “Será que os recursos virão até o
final das obras?” É isso o que mais preocupa a todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre deputado Afonso Hamm, ex-presidente e atual vice-presidente desta
Comissão. Com muita honra, passamos a ouvir S.Exa.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Quero dizer que o ministro Valmir Campelo veio num dia decisivo para nós, da Câmara dos
Deputados, pois, com a sua visita, estamos tendo alguns esclarecimentos.
Vou encaminhar algumas indagações e reflexões, a exemplo dos
nossos colegas deputados, mas antes cumprimento o nosso presidente,
deputado José Rocha.
Quero dizer também que a presença do presidente da CBF hoje aqui
também inaugurou outra forma de diálogo da CBF com o mundo do
esporte e com o próprio Congresso Nacional. Friso tal fato neste momento porque a disponibilidade do novo presidente José Maria Marin
deixa-nos na situação de acreditarmos que serão efetivadas as necessárias ações e providências.
Nós estamos, a cada dia que passa, mais próximos do grande evento. São doze cidades-sede; são doze estádios; são vários aeroportos;
são centenas de obras, para não dizer milhares, porque há as obras
derivadas. Isso demonstra a complexidade e a importância do que estamos tratando.
Hoje – inclusive, eu estou inscrito para os encaminhamentos – espero
que possamos votar a Lei Geral da Copa. Sobre essa lei, que chegou tarde
ao Congresso Nacional, debatemos e vamos debater avanços importantes.
Entendemos que temos de parar com o paradigma de que tudo está
errado, o paradigma da desconfiança, o paradigma do não acreditar.
Eu e todos nós temos sido incisivos. Hoje há um conjunto de ações no
Congresso Nacional – Senado e Câmara dos Deputados –, em especial
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na nossa Comissão, relativas ao compromisso e à responsabilidade em
todos os aspectos.
Quero dizer com isso que no passado o Tribunal de Contas da União
fazia suas avaliações somente ao final dos fatos. Houve um avanço em
relação ao acompanhamento efetivo, desde o primeiro passo, a liberação
de um recurso, a preocupação com a licença ambiental, a execução da
obra, os recursos e a prática de se estabelecerem condições efetivas para
a boa aplicação e o bom uso deles.
Eu lembro quando o TCU se propôs a condição de acompanhar e
monitorar, ou seja, fiscalizar tudo isso em tempo real. Nós, parlamentares, às vezes nos angustiamos por não termos o efetivo acesso a tudo
isso, pois temos responsabilidade com a população brasileira, com o torcedor brasileiro, com todo o cidadão e com a nação, porque a Copa será
realizada no Brasil e afetará a imagem do nosso povo.
Eu, inclusive, outro dia atrevi-me a escrever um texto, e dei a ele o
título de A Copa no Brasil é o pênalti que o Brasil não pode errar, tamanha a nossa responsabilidade. Quero dizer que ficamos satisfeitos com
a responsabilidade que tem de acompanhar as obras, no sentido de não
travá-las, mas de estabelecer providências, critérios e prazos, coisas que
temos de elogiar.
Às vezes nós começamos a debater. Por exemplo: na Lei Geral da
Copa só se debate a questão da bebida, mas, a partir do momento em
que conquistamos as coisas, temos o hábito de não mais debatê-las. Não
digo isso com relação a todas as pessoas, mas nós precisamos fazer uma
reflexão e mostrar o que conquistamos e o os avanços que conseguimos
propiciar. Quero traçar alguns paralelos porque todos nós estamos caminhando na mesma direção, buscando realizar a Copa com responsabilidade, estabelecendo as atribuições e as competências de cada segmento e de cada setor para efetivar a Copa com sucesso, tamanha é a
nossa expectativa em relação ao turismo.
Nós também temos uma perspectiva extraordinária em relação à
imagem do país em todos esses aspectos. Mas eu quero lembrar a frase
com que finalizou seu discurso, ao afirmar que confia na capacidade do
Brasil e nesse modelo de fiscalização.
Então, nós queremos compartilhar este momento e dizer que estamos
acompanhando esse trabalho, fazendo, quem sabe, maior interação com o
Congresso Nacional, em especial com a nossa Comissão. Queremos ajudar, não depois do leite derramado, como se diz na linguagem popular,
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porque aí não há como juntá-lo, mas queremos agir em tempo real, fazendo a prevenção dos problemas, fazendo o acompanhamento e efetivando
a concretização das obras.
Ainda uma pergunta para finalizar: com toda a sinceridade, em relação a todas as obras dos estádios, o Tribunal de Contas da União pode
em algum momento posicionar-se com relação à impossibilidade ou à
inviabilidade de alguma obra mesmo que seja muito estratégica? E com
relação aos atrasos quando são de 8%, 10% ou 20%? Pergunto isso porque nós precisamos ter garantia em relação a isso, porque se das 12
cidades-sede, uma delas der errado, não vai adiantar nada. Se uma der
errado, dará errado toda a Copa do Mundo no Brasil.
Então, sob esse aspecto, do ponto de vista pragmático, não precisa
pontuar. O Tribunal de Contas da União, sob sua liderança, Sr. Ministro,
tem a possibilidade, com a devida responsabilidade, de apontar alguma
obra, mesmo estratégica, se em algum momento ela tiver passado da
condição de viabilidade? É isso que todos esperamos dos nossos órgãos,
inclusive desse competente órgão que está sob sua liderança.
Quero também encaminhar a minha saudação ao ex-deputado
Nardes, hoje ministro, meu conterrâneo, por quem tenho um grande
carinho, pois, quando ainda era deputado, foi ele quem assinou a minha adesão política ao Partido Progressista. E hoje estou no Congresso
Nacional na condição de parlamentar. É uma grande satisfação.
Estarei aqui aguardando as respostas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Concedo a palavra ao
ilustre deputado Rubens Bueno.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO – Sr. Presidente, Sr. Ministro
Valmir Campelo, ex-senador, amigo de longa data, nós acompanhamos
a votação, no plenário desta Casa, de algumas medidas, entre elas a do
RDC, e agora estamos com o imbróglio relativo à Lei Geral da Copa, na
qual o relator toda hora se vê enrolado com o governo, não com a oposição. Uma hora é para tirar; outra é para pôr. O governo não decide; são
oito recuos. Daqui a pouco esse recuo vai parar no Guiness Book, com
tanta trapalhada ao mesmo tempo.
Mas vejamos o que estamos discutindo agora. O Brasil foi escolhido
sede da Copa do Mundo em 30 de outubro de 2007. Passou 2008, palanque e festa; passou 2009, palanque e festa; 2010, um grande palanque,
uma grande festa, que aliás estamos pagando com uma ressaca econô-
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mica agora. O que chama a atenção é que, só a partir do ano passado,
tomou-se alguma medida, preocupou-se com a Copa do Mundo – quatro anos depois.
O Tribunal de Contas tem um papel fundamental. Hoje é uma instituição brasileira do maior respeito, talvez uma das poucas que têm
tanto respeito da nação brasileira pela própria estrutura que tem, com
servidores de carreira e profissionais qualificados.
Nós votamos aqui uma medida provisória, Sr. Ministro, quando
V.Exa. era senador, que tratava, se não me engano, de médicos-residentes. Dizia-se: “Olha! Médico-residente aqui! Precisamos acertar isto.” Dali
a pouco veio o RDC. De 3 passou-se para 60 artigos. Da discussão sobre
médico-residente, passou-se ao Regime Diferenciado de Contratações
para a Copa do Mundo. Isso é o que estamos vivendo. Felizmente,
agora o Supremo Tribunal Federal disse: “Para! Não dá mais. Crie-se
Comissão Mista, discuta-se, estude-se, chame-se assessoria capacitada,
gabaritada, para fazer leis duradouras”. O Brasil tem que compreender
isso. Quanto mais discutida, quanto mais aperfeiçoada uma lei, mais ela
vai durar. Feita do jeito que está, nunca será duradoura. E estamos nesse
ritmo de leis e mais leis. Criticavam tanto as medidas provisórias e hoje
são os autores do maior número delas da história do país.
Eu preparei apenas duas perguntas e esse comentário. Nós tivemos o
Pan no Rio de Janeiro em 2007. O Pan custou 10 vezes mais do que estava previsto. Dez vezes mais! Era dinheiro público! Até hoje essas coisas
não estão esclarecidas devidamente. Eu queria que V.Exa. falasse um
pouco sobre isso e mencionasse o papel do próprio Tribunal, como ele
pode contribuir ou como está contribuindo.
Até porque, quando foi anunciado o Brasil como sede, dizia-se, no discurso, no palanque, que cerca de 60% a 70% dos recursos seriam privados.
Esse era o discurso oficial. Hoje está ficando em 1,44% o investimento privado. O Tribunal de Contas da União tem que cuidar do dinheiro do povo
brasileiro. Por isso gostaria que V.Exa. comentasse esse tema.
Finalmente, menciono o relatório que o TCU apresentou – não sei
se alguém perguntou sobre ele; eu cheguei há pouco. Refiro-me a este
mês de março. O TCU, em seu relatório, diz que algumas “sedes” – entre
aspas – correm o risco de ter estádios que serão elefantes brancos após
a Copa. Em quatro cidades observou-se que o risco de a rentabilidade gerada pela arena não cobrir seus custos de manutenção era grande:
Natal, Manaus, Cuiabá e Brasília. Então, qual é o posicionamento do
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Tribunal? Como vamos enfrentar o problema? Qual vai ser a herança
disso? Gostaria de saber em que pé está o Tribunal em relação ao assunto, que V.Exa. nos desse alguma notícia sobre isso.
Agradeço muito a V.Exa. a presença.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos ao próximo
inscrito. Depois o ministro poderá responder aos quatro que tiveram
oportunidade de falar.
O sexto inscrito é o ilustre deputado Otavio Leite, que tem a palavra.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, deputado José
Rocha; eminente ministro, eu queria, rapidamente, fazer minha saudação ao deputado Bueno por seu registro em relação à discussão sobre a
Copa do Mundo, sobre as tantas idas e vindas, o vai-não-vai, o ser esta
ou aquela posição. Cheguei a uma conclusão: de tanto falar em bebida, quem ficou de pileque nessa história foi o governo, aparentemente.
Espero que se resolva o assunto no plenário, soberanamente.
Sr. Ministro, não tenho dúvida de que a presença do Tribunal na discussão tem sido útil para o erário nacional. Exemplos há alguns, mas,
em se falando de um exemplar, por que não mencionar o Maracanã?
A previsão de dotação para a obra começou em 400 milhões de reais,
foi para 700 milhões de reais e chegou a um bilhão de reais, mas o
Tribunal, por uma série de iniciativas de aferição de gastos de projetos,
de projetos executivos, houve por bem intervir e decidiu impor uma
série de restrições, que findaram na diminuição de um bilhão de reais
para 850 milhões de reais, 150 milhões de reais que haveriam de ser
gastos a mais. No meu entendimento, a obra do Maracanã, tranquilamente, seria factível com a participação da iniciativa privada. Também
foram lembrados aqueles 60% que não existiram e realmente poderiam
estar aqui. Falam muito. Às vezes, falam mentira, que nada mais é do
que “uma verdade que se esqueceu de acontecer”, já dizia Quintana. O
Maracanã é exemplar em relação a isso.
V.Exa. falou sobre alguns casos de sobrepreço e irregularidade. Eu
queria que V.Exa. nos trouxesse dois temas que lhe foram mais destacados, que mais lhe chamaram a atenção. O senhor está há muito tempo
nesse assunto, avaliando os grandes projetos e exercendo um papel correcional dos gastos públicos nacionais. Gostaria que V.Exa. ilustrasse o
tema com casos. Acho que o Maracanã seria um deles, mas quais seriam
outros dois que V.Exa. traria como casos de sobrepreço ou de irregularidades que lhe chamaram a atenção, que estavam equivocados.
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Aproveito, já que se está falando da Cidade Maravilhosa, para lembrar o Aeroporto Tom Jobim. Desde o advento da CPI do Apagão Aéreo,
no mandato anterior, do qual tive o privilégio de participar com alguns
colegas, a bancada do Rio tem colocado verbas na Infraero e se empenhado no sentido de que as obras vão adiante etc. É impressionante
como as coisas ali estão atrasadas! Os terminais de passageiros nos 1 e 2
seriam obras muito fáceis, mas não acabam, não se concluem. É aquela
ladainha que se repete para angústia de todos que chegam ao Rio de
Janeiro e para nós outros mais ainda. Então, eu queria que V.Exa., se
pudesse, também apontasse algo sobre o Aeroporto Tom Jobim. Existe
já algum tipo de encaminhamento concreto do governo federal no bojo
das chamadas concessões ou privatizações?
O Partido dos Trabalhadores, que está no governo, tem certa dificuldade em assumir que, em determinados instantes, evidentemente, a
gestão pública, ou estatal, por assim dizer, não se faz competente. Uma
gestão não pública, uma gestão não estatal não deixa também de ter
uma finalidade pública, mas fica-se numa permanente reflexão, digna
dos divãs ideológicos que hoje em dia se necessitam instalar em alguns
partidos políticos.
No fundo, eu queria saber se o governo federal já interpôs, junto ao
Tribunal, algum pleito, alguma indagação, alguma indicação de edital ou
intenção qualquer de estabelecer uma gestão não estatal no Aeroporto
Tom Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre ministro Valmir Campelo para fazer suas considerações em relação
à inquirição dos deputados Carlaile Pedrosa, Afonso Hamm, Rubens
Bueno e Otavio Leite.
O SR. MINISTRO VALMIR CAMPELO BEZERRA – Agradeço
a V.Exas., primeiramente ao nobre deputado Carlaile Pedrosa, ilustre
conselheiro do Atlético Mineiro, apesar de eu ser cruzeirense. Agradeço
suas palavras, a receptividade com que nos distinguiu quando estive lá,
onde também estiveram os deputados Romário, Danrlei e tantos outros,
como o presidente, que eu ainda não tinha visto, o ex-presidente, que
com muita competência andou por esse Brasil afora. Assim, agradeço
muito sua atenção.
Devo dizer, deputado Carlaile, no que diz respeito aos recursos,
que eles estão garantidos, fazem parte da planilha, estão confirmados
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e dependem exatamente da parte dos projetos executivos para que a
Caixa, no caso de mobilidade urbana, possa liberá-los.
Devo dizer a V.Exa. que, na parte relativa a mobilidade urbana para
Minas Gerais, Belo Horizonte, precisamente, há oito projetos, dos quais
cinco já tiveram parcelas liberadas para o início das obras. Devo deixar claro também que, no que diz respeito a mobilidade urbana, Belo
Horizonte é a cidade mais adiantada.
Isso era o que eu tinha dizer a V.Exa.
Deputado Afonso Hamm, 1º vice-presidente, eu quero confirmar realmente a colaboração e o trabalho do TCU junto a esta Comissão, não só
pela ligação muito positiva que nós temos com a Casa, com o Congresso
Nacional. Há nove ministros no Tribunal de Conta. Destes, três são provenientes da Câmara dos Deputados e três do Senado Federal. Eu fui
indicado pelo Senado. Então, há um laço de integração muito positivo, e
nós nos entendemos muito bem.
Mas devo dizer a V.Exa. que eu já me coloquei, bem como a equipe
técnica do TCU, à disposição do meu grande amigo deputado José Rocha
para sempre colaborar com a Comissão, em prosseguimento ao trabalho feito pelo órgão sob as presidências anteriores. Colocamos sempre
a nossa equipe à disposição da Comissão. Eu estarei sempre disponível
para comparecer a reuniões com V.Exas., fora e dentro desta Casa.
Quero dizer ao deputado Hamm que o TCU poderá, sim, intervir em
qualquer fase da obra. Nós poderemos interferir. No caso das próprias
arenas, no que se refere aos recursos já repassados, na medida em que
verifique algum tipo de irregularidade na obra e o não cumprimento
de algo estabelecido, o Tribunal de Contas do estado deverá nos comunicar o fato, e nós poderemos fazer a imediata suspensão da obra até
que seja corrigida a possível irregularidade. O Tribunal de Contas já fez
o posicionamento prévio com relação a isso, mas, no andamento das
obras, da licitação e da feitura, poderá haver a intervenção do TCU em
qualquer fase do processo quando da transferência do recurso da Caixa
Econômica Federal.
Eu levarei o caso ao nosso querido ministro Augusto Nardes, hoje
nosso 1º vice-presidente, que, no ano que vem, assumirá a presidência
do TCU. É mais um gaúcho; o Adylson também já foi presidente.
Agradeço ao nobre deputado suas palavras e também ao nobre líder do PPS, deputado Rubens Bueno, suas palavras bondosas. V.Exa.
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falou sobre as providências, como foi feito o encaixe do RDC. Nós não
podemos dizer nada porque se trata de algo que foge à competência
do TCU, mas o Supremo deve ter dito algo, pois é ele que se pronuncia
sobre essa área.
Agradeço a V.Exa. todas as palavras ditas aqui.
Devo dizer, ainda, deputado Rubens Bueno, que o TCU continua
agindo no que diz respeito ao Pan. É claro que isso leva algum tempo.
Os recursos são muitos. A própria legislação dá ampla defesa ao cidadão, mas as providências estão sendo tomadas pela Casa. Nós temos
processos em tramitação, frutos ainda dos levantamentos e auditorias
efetuadas no Pan.
O relatório sobre os elefantes brancos a que V.Exa. se refere foi uma
providência que tomamos em 2010. Alertamos as autoridades, mas
não compete ao TCU dizer o que pode ou o que não pode ser feito ou
dimensionar o tamanho dos estádios ou de qualquer outra obra, isso
não é competência nossa. Depois de determinado e fixado aquilo por
lei, nós, então, verificamos a regularidade e a transparência no uso do
dinheiro público.
Ao eminente deputado Otavio Leite, que já esteve comigo por mais
de uma vez, sempre preocupado com os assuntos do Rio de Janeiro, eu
quero agradecer as palavras e dizer que, realmente, eu não poderia enumerar especificamente os problemas dos estádios.
No que se refere ao Maracanã, Sr. Deputado, devo dizer a V.Exa.,
foi realmente levantado esse sobrepreço. Tive a oportunidade, antes de
V.Exa. chegar aqui, de dizer que não vi nenhuma má-fé, nenhuma vontade do gestor em errar propositalmente. Foi a pressa de querer fazer, e
o Maracanã foi o primeiro a apresentar tudo isso. Disse também que tenho percebido de todos os gestores a vontade de se acertarem conosco,
tanto que, em relação às obras do Maracanã, o governador e o prefeito
estão tendo a maior boa vontade em colaborar conosco. E quero dizer
que não só as do Rio de Janeiro, mas de todos os estados. Para V.Exa. ter
uma ideia, outro estado muito semelhante é o do Amazonas. O governador já esteve comigo. Eu já visitei as obras de Manaus. Semana passada,
recebi o vice-governador, que mandou uma equipe técnica para cá. Ela
ficou dois ou três dias discutindo com a nossa equipe técnica, e eles vão
apresentar uma nova versão.
Nós encontramos um sobrepreço até muito elevado, na faixa de
130 milhões. Num primeiro momento, já estamos aceitando alguma
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coisa, dependendo de como está sendo apresentado. Provavelmente,
vamos permanecer com algum outro sobrepreço, mas num percentual mais baixo do que o esperado. Geralmente, o sobrepreço ocorre na
taxa de administração e, às vezes, na compra de determinados materiais cujas pesquisas de preço foram feitas de forma muito acelerada,
porque se queria ganhar tempo. No TCU, nós, examinando com acuidade, checamos os projetos apresentados com as planilhas, com as
tabelas por nós determinados, e chegamos a isso.
No que se refere à privatização, devo dizer a V.Exa. que o TCU não
tem notícia de privatização do Aeroporto Tom Jobim. Com relação ao
que foi feito dentro das concessões, eu não sou relator das três que já
aconteceram – em Brasília, em Campinas e em Guarulhos –, porque
não são obras de Copa. Eram obras de tanta urgência que deixaram de
ser Copa; são obras para ontem ou, então, haverá um congestionamento terrível até o final do ano. Não são consideradas obras da Copa do
Mundo, tanto que não estão em nenhuma dessas concessões, não se
encontram nenhuma delas na matriz de responsabilidade. A única que
foi feita sob a minha responsabilidade, em termos de concessão de aeroporto, é a de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, cujas
obras visitarei amanhã. Ela chegou ao TCU com a concessão muito baixa, de apenas dois milhões de reais, e saiu de lá com quase 60 milhões de
reais e, para nossa surpresa, chegou a 252 milhões.
Acredito que eu tenha respondido todas as perguntas, não sei se esqueci de alguma.
Quero de antemão aproveitar o ensejo para, mais uma vez, agradecer
a V.Exa., eminente deputado José Rocha, e a todos os membros desta
Comissão, e dizer novamente da minha satisfação em estar aqui presente. Considero-me ainda membro desta Casa. No TCU, estarei sempre à
disposição dos senhores. Nós fazemos – acho muito importante, e não
só isso, mas também o Portal – é um relatório de dois em dois meses.
Esta é a versão mais nova, fechada esta semana. Isso é o que chamo
de controle social. A imprensa e a sociedade têm que ter acesso não
só aqui, mas na internet, para mostrar o que o governo como um todo
vem fazendo com os recursos públicos, e a imprensa tem nos ajudado
muito, tem nos auxiliado muito. Hoje, isso aqui é a bíblia da imprensa
e da sociedade como um todo. Vários clubes de serviços e associações
comunitárias – aliás, uma esteve aqui querendo marcar uma audiência,
e eu vou conceder – estão pedindo audiências para tratar disso. O maior
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fiscal das obras é exatamente o povo, é a sociedade, e o controle social
é fundamental.
Nós distribuímos essas cartilhas para a imprensa. Vou deixar algumas com V.Exa. Eu não trouxe mais, Sr. Deputado, porque não deu tempo de rodar. Essas cartilhas foram feitas pelo próprio TCU.
Deixo também para V.Exa., Sr. Presidente, um pequeno brinde –
quando presidente do TCU, eu mandei fazer pequenos brindes. É um
porta-cartão de visita, para V.Exa. colocar seus cartões e entregar aos
eleitores, e eu sei que V.Exa. tem muitos. (risos)
Muito obrigado a todos pela consideração e pelo apreço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Antes, peço aos Srs.
Deputados que permaneçam em plenário, porque teremos uma sessão
ordinária com votação.
Agradeço ao ilustre ministro Valmir Campelo Bezerra, que atendeu,
com presteza, ao convite desta Comissão, pelos esclarecimentos aqui
prestados, que serão de grande importância para as atividades desta
Comissão. Portanto, Sr. Ministro, nossos agradecimentos.
Agradeço a presença aos Srs. Deputados e Deputadas e aos demais
presentes que contribuíram para o êxito desta reunião.
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Audiência Pública para Debater sobre
os Planos e Programas do Ministério
do Esporte para o Ano de 2012

Audiência pública, realizada em 28 de março de 2012, para debater
sobre os planos e programas do Ministério do Esporte para o ano de 2012.
Convidado: Aldo Rebelo – Ministro de Estado do Esporte
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a reunião
de audiência pública, com a presença do ministro do Esporte, Sr. Aldo
Rebelo.
Esta audiência tem a finalidade de conhecer e debater os planos e programas do Ministério para o ano de 2012. A presente audiência pública
tem origem no Requerimento nº 141, de 2012, de autoria deste presidente,
aprovado pelo Plenário em reunião ordinária no dia 14 de março.
Eu gostaria de agradecer a todos os presentes pelo comparecimento
e convidar para compor a Mesa o Sr. Ministro do Esporte, Aldo Rebelo.
Antes de iniciar a exposição, quero fazer os seguintes esclarecimentos. De acordo com o Regimento Interno desta Casa, o tempo reservado para o convidado é de 40 minutos, podendo ser prorrogado
por mais 20 minutos, por deliberação do Plenário da Comissão. Só são
permitidos apartes durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor do requerimento e membros da Comissão, respeitada a ordem de
inscrição, pelo prazo de três minutos, dispondo o ministro do mesmo
tempo para resposta. Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo
de três minutos, improrrogáveis. Peço, portanto, compreensão a todos
no cumprimento dos prazos estabelecidos.
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Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a
mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar o seu nome na referida lista.
V.Exas. somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo
máximo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas réplica e tréplica pelo mesmo prazo. É vedado ao orador
interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá apartes durante a exposição do convidado.
Passo a palavra ao Sr. Ministro do Esportes, Aldo Rebelo, que dispõe
de 40 minutos.
O SR. MINISTRO ALDO REBELO – Sr. Presidente, ilustre deputado
e querido amigo deputado José Rocha; Sra. Vice-presidente, querida
amiga, deputada Luci Choinacki; prezado secretário e amigo James
Lewis; Sras. e Srs. Deputados; senhoras e senhores presentes.
Eu tenho a honra e a alegria de retornar a esta Casa, a casa dos representantes do povo, para prestar esclarecimentos sobre as minhas atividades como ministro de Estado do Esporte, sobre o andamento das
minhas tarefas, diante de dois grandes desafios que o Brasil acolheu para
realizar, quais sejam: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Reafirmo às senhoras e aos senhores o meu compromisso com o
Poder Legislativo do meu país, que tenho como o mais democrático,
o mais representativo e o mais popular dos três Poderes da República.
Nenhum dos demais, nem o Executivo, nem o Judiciário, consegue reunir a diversidade de interesses sociais, políticos, econômicos, culturais e
regionais como alcança reunir o Poder Legislativo.
Prestar contas e submeter o meu trabalho à fiscalização, à inquirição,
ao controle e ao acompanhamento das senhoras e dos senhores não é
para mim apenas um dever, é também uma satisfação e uma honra.
Às Sras. Deputadas, acrescento que 2013, deputada Luci Choinacki,
será o ano internacional do esporte feminino. E é uma das apostas do
governo brasileiro e do ministério que dirijo ampliar a presença e a participação das mulheres como meta de democratização do esporte e também de ambição legítima do nosso país no desempenho nos esportes de
alto rendimento. Esse é um dos nossos objetivos. Criei a Diretoria de
Futebol Feminino do Ministério, que não existia, e pretendo valorizar
ainda mais a presença e a participação das mulheres no esporte educacional, de lazer, de inclusão social e de alto rendimento.
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Sr. Presidente, o Brasil conheceu recentemente avanços importantes
na organização, na estruturação e na democratização da prática esportiva no país. É verdade que o esporte no Brasil, se por um lado mereceu preocupações, ao longo da nossa recente existência, como Estado
Nacional, o Estado e a sociedade não conseguiram articular com sentido
de permanência, de duração e de profundidade o direito e o acesso ao
esporte como parte dos direitos democráticos e sociais no Brasil.
O presidente Fernando Henrique Cardoso deu visibilidade ao esporte, trazendo para o governo a figura do desportista-símbolo do mundo,
o maior de todos, que foi Pelé. E a passagem de Pelé pelo governo, de
fato, deu visibilidade ao tema do esporte e à prática esportiva.
No governo do presidente Lula, foi criado o Ministério do Esporte, e
o primeiro ministro do Esporte no Brasil assumiu reunindo o acervo anterior e buscando na legislação alternativas para a ampliação da prática
esportiva entre nós.
Entre as conquistas, podemos assinalar a lei que leva o próprio nome
do ministro de então, hoje governador do Distrito Federal, lei Agnelo/
Piva, Piva do senador do PSDB, que tinha um projeto também de financiamento da prática do esporte no Brasil.
Tivemos a criação de programas importantes, como o programa
Segundo Tempo, que hoje alcança aproximadamente dois milhões de
crianças no Brasil; tivemos a criação do Bolsa Atleta, programa criado
no governo do presidente Lula e que a presidente Dilma deseja ampliar,
com a criação do Bolsa Técnico, para envolver também, na preparação do atleta, não apenas a sua subsistência, como também da equipe
técnica – técnico, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista –, que deve
acompanhar a formação do atleta desde os seus primeiros passos até a
inclusão no programa Atleta de Alto Rendimento.
A ideia que tenho é reunir todos esses programas e consolidar a legislação existente em uma lei geral do esporte no país, algo que tenha
paralelo com o que temos na saúde, com o SUS, ou com o que temos
na educação, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ou seja, que
esses programas não sejam apenas alternativas de governos ou de ministros, mas que, se a sua excelência for comprovada, que se consolidem
numa orientação política, permanente, como sei que já há iniciativas
nesta Casa, neste sentido, como o sabe o deputado Jonas Donizette
como ex-presidente desta Comissão.
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Esse é o sentido da nossa atividade no que diz respeito ao programa
ordinário do Ministério: consolidar numa legislação que tenha sentido
de durabilidade, de permanência. Um dos projetos, aliás, é relatado pelo
deputado Valadares Filho. Outro sentido é melhorar a infraestrutura esportiva no Brasil.
Infelizmente, nossas escolas, no passado mais remoto, foram concebidas, em boa parte, sem que a elas se destinassem um espaço f ísico
para a prática do esporte. Isso tornou, em alguns casos, irremediável a
situação, porque já não há, perto da escola, o espaço necessário para a
destinação dessa atividade.
Os governos anteriores, o próprio governo do presidente Fernando
Henrique, o do presidente Lula, e agora o da presidente Dilma, encarregaram-se de tentar corrigir essa deformidade da construção escolar
no Brasil. Quando presidente de uma comissão de inquérito nesta Casa,
cheguei a propor a modificação da lei de ocupação e uso do solo para só
permitir projetos de equipamentos escolares com a presença de equipamento esportivo.
Saúdo aqui o vice-presidente da CBF, Weber Magalhães, a quem
agradeço pela presença.
Além disso, há dois grandes acontecimentos esperados pelo mundo: o mais imediato, a Copa do Mundo de 2014 e, logo em seguida, as
Olimpíadas. A Copa do Mundo de 2014 é consequência natural do desenvolvimento do futebol, esporte nascido na Inglaterra, em meados
do século XIX, que se difundiu pelo planeta como a atividade esportiva
mais popular, mais querida e mais festejada. É o único esporte que podemos qualificar como verdadeiramente universal. Não há um continente,
um país ou uma aldeia no mundo para a qual o esporte seja atividade
estranha. É celebrado pelos historiadores, pelos sociólogos e pelos cineastas como uma mudança importante no comportamento do mundo
diante da prática esportiva. Popularizado pelos operários da Inglaterra,
difundido pelos trabalhadores e pelas pessoas humildes de todo o planeta, o futebol é mais do que um fenômeno esportivo, é um fenômeno
cultural, sociológico e hoje também comercial.
De 3,5 a 4 bilhões de telespectadores acompanharão a Copa do
Mundo do Brasil. Todos os países desejam a Copa do Mundo. Há uma
Comissão de alto nível binacional entre o Brasil e a China. A China priorizou como um dos aspectos importantes desta Comissão binacional
exatamente a colaboração do Brasil não para com o esporte, mas, espe-
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cialmente, o futebol na China. Porque, claro, a China é uma aspirante a
sediar um campeonato mundial de futebol.
O Brasil é o único país do mundo que participou de todas as Copas
até hoje realizadas. Todas as 19 Copas do Mundo tiveram a presença de
uma representação brasileira. O Brasil é o único país do mundo a ganhar cinco Copas do Mundo. O Brasil é o país do mundo que oferece a
maior quantidade de astros, celebridades e artistas, que, com seu talento, foram consagrados mundialmente. Desde a Copa de 1930, de 1934,
de 1938, de 1950, de 1954, até a recente Copa do Mundo da África do
Sul, em todas elas, a Seleção Brasileira é um espetáculo aguardado, esperado, e seus astros são consagrados em todo o mundo pela excelência
do futebol que praticam.
O futebol deu ao povo brasileiro, ainda no início dos anos 20, as
primeiras celebridades do povo. Homens simples, muitas vezes ainda
semiletrados, homens negros, jovens, que foram reconhecidos nacional e internacionalmente pela excelência da arte com que praticavam o
jogo de futebol. O futebol transformou-se num fenômeno de massas em
todo o mundo. Os grandes clubes do mundo são instituições conhecidas e respeitadas em todo o planeta, na Inglaterra, na Itália, na França,
na Alemanha, no Brasil. O Grêmio, o Internacional, o Corinthians, o
Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, o
Flamengo, o Atlético, o Cruzeiro, o Santa Cruz, o Bahia, enfim, todos os
clubes de massa no Brasil são instituições respeitadas.
(Não identificado) – Internacional e Grêmio.
O SR. DEPUTADO ALDO REBELO – Foi por onde comecei, querido deputado rio-grandense-do-sul. Repito: Internacional e Grêmio.
O meu preferido, nunca fiz segredo, é a gloriosa Sociedade Esportiva
Palmeiras, de São Paulo.
Pois bem, deputada, o Brasil credencia-se, portanto, por qualquer
razão, por qualquer natureza, a partir da qual se analisam as condições
para um país receber a Copa do Mundo. Temos as credenciais da excelência na prática do esporte. Já sediamos uma Copa do Mundo com
sucesso, em 1950, quando a Europa, abatida pela guerra, pela crise, pelo
desemprego, não teve condições de sediá-la, e o Brasil a acolheu e, em
tempo recorde, construiu o Maracanã. Foram dois anos para construir
o Maracanã. Construímos o maior estádio do mundo, sediamos a Copa
do Mundo, e nada de grave aconteceu, a não ser na partida final, quando
tivemos a infelicidade de perder a Copa para o Uruguai.
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Creio que podemos repetir o mesmo êxito – deputado Romário, boa
tarde – e realizar a Copa do Mundo vitoriosamente, dessa vez ganhando
também o campeonato. O Brasil é hoje a sexta economia do mundo; o
Brasil é hoje o país que recebe investimentos privados preferenciais de
todo o planeta, em todas as áreas. Apenas uma cadeia hoteleira francesa
prevê investir, até 2015, 2 bilhões e 500 milhões de reais em hotéis no
Brasil – apenas uma cadeia hoteleira pretende fazer esses investimentos.
Há investimentos em aeroportos, em sistema de transporte coletivo, no
metrô, no BRT e no VLT, todos previstos antes de tomarmos conhecimento de que sediaríamos a Copa do Mundo.
Os investimentos em infraestrutura aeroportuária previstos são, pelo
menos, duas vezes maiores que o respectivo aumento da demanda por
busca de serviços aeroportuários. Esses investimentos acontecem não
apenas por conta da Copa do Mundo, porque ninguém investe em hotel
para um mês de atividade. As pessoas só investem em hotelaria se esse
investimento tiver sustentabilidade e permanência. Todo o setor privado com o qual conversei na área de hotelaria atribui ao crescimento as
perspectivas da economia brasileira, a ampliação dos destinos turísticos
do Brasil, a diversificação dos destinos turísticos no Brasil.
O Brasil acolhe cada vez mais congressos, feiras, convenções, encontros, que não podem ser realizados apenas em São Paulo e no Rio
de Janeiro – nem devem. Devem ser distribuídos por Porto Alegre,
Curitiba, Manaus, Cuiabá, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Vitória, no
Espírito Santo, Aracaju, Maceió, João Pessoa, Natal, Belém, São Luís,
Macapá, Boa Vista, Rio Branco, Palmas, no Tocantins, Goiânia, Caldas
Novas também, e assim por diante.
Portanto, creio que não teremos dificuldades sob esse ponto de vista,
mas teremos muito trabalho, muito trabalho. Dá trabalho organizar uma
Copa do Mundo, como dá trabalho organizar uma Olimpíada, mas não
há segredo. Essa é a 20ª Copa do Mundo. Há cerca de dois anos, a África
do Sul organizou uma Copa do Mundo; há seis anos, a Alemanha organizou outra; há 10, o Japão e a Coreia; há 14, a França; há 18, os Estados
Unidos. Então, não há segredo na realização de Copas. As Olimpíadas
são anteriores, datam do fim do século XIX. Não sei se foi em 1896 a
primeira Olimpíada. Nós teremos muito trabalho.
A Copa do Mundo incorpora ao Brasil conquistas e ganhos fundamentais para seu desenvolvimento. Um evento como a Copa do
Mundo reúne dois desafios ao mesmo tempo: aqueles que significam
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o Brasil explorar suas virtudes, suas potencialidades e suas qualidades
humanas e civilizatórias, qualidades da sua engenharia, do seu setor de
telecomunicações, do seu setor de turismo, da sua infraestrutura. Ao
mesmo tempo em que significa um desafio a ampliar e potencializar as
nossas virtudes, a Copa do Mundo é também um desafio à superação
das nossas deficiências e das nossas deformidades. Precisamos primeiro reconhecer que elas existem, com sentido autocrítico, e tomar esse
desafio como a grande oportunidade de superar essas dificuldades e
essas deficiências e prover para o Brasil e para o mundo um acontecimento à altura da expectativa do mundo e do país. Não tenho dúvida
sobre essas possibilidades.
Não creio que deixemos de realizar em dois anos uma obra como
um estádio em Brasília, depois de realizarmos em quatro anos a própria Brasília. O que é mais dif ícil? Brasília foi uma obra pensada na primeira metade do século XIX. Em 1823, José Bonifácio de Andrada e
Silva pensou em fazer Brasília. Em 1894 ou 1895, o presidente Floriano
Peixoto enviou para cá, onde estamos, a missão do engenheiro Cruls,
para demarcar a área onde Brasília seria construída. Isso, em 1894 ou
1895. O presidente Juscelino Kubitschek, muito depois, decidiu iniciar,
construir, e entregou Brasília antes do fim de seu mandato.
E Brasília é essa cidade-chave para o desenvolvimento do Brasil profundo, para o desenvolvimento de Goiás e de Mato Grosso, do Tocantins,
do Mato Grosso do Sul, do Piauí. Brasília teve um papel-chave no surgimento dessa agricultura próspera no Centro-Oeste. Brasília foi uma invenção da nossa ousadia, do nosso talento. Então, vamos deixar de fazer
uma Copa do Mundo, atrapalharmo-nos em obras da Copa do Mundo,
depois de fazer Manaus, depois de fundar Cuiabá em mil, quinhentos e
lá vai fumaça? Depois de construir uma metrópole no coração da selva,
como Manaus, vamos nos atrapalhar em fazer a Copa do Mundo?
Tenho grande respeito pela Copa do Mundo, sei o que ela significa
para o mundo e para o Brasil, mas tenho obrigação de dizer que coisas
mais dif íceis já fizemos. O Brasil já fez coisas mais dif íceis. Qualquer
dessas capitais que examinemos, de Natal a Fortaleza, a Recife, pode-se
ver o que cada estado e cada cidade foi capaz de realizar. Então, tenho
confiança e otimismo crítico. Não que devamos nos debruçar sobre o
otimismo e a confiança, mas, na confiança, devemos trabalhar muito
para realizar esse grande acontecimento.
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Precisamos melhorar o setor de telecomunicações. É evidente que
não temos hoje, nessa área, um serviço satisfatório. Qualquer um de
nós, ou qualquer cidadão brasileiro que liga um telefone em Brasília e
em São Paulo, pelo menos, que conheço mais, sabe que não há um serviço de qualidade. Mas o governo brasileiro vai assegurar que, até a Copa
do Mundo de 2014, teremos um sistema de comunicações instalado
no país com investimento público, privado, da Telebrás, da Anatel, que
atenda não só à Copa, mas que fique como herança da Copa um sistema
de transmissão de dados compatível com o nosso desenvolvimento.
Aproveitamos a Copa do Mundo para melhorar o nosso sistema de
controle dos gastos públicos. Nenhuma atividade, nenhum ministério
dispõe hoje, nenhuma despesa pública dispõe hoje de um controle maior,
de transparência maior, de acompanhamento maior, pelo Tribunal de
Contas da União, pela CGU, pelos tribunais de contas dos municípios e
dos estados do que as obras da Copa do Mundo.
Estive, na semana passada, no Rio de Janeiro, e o vice-governador Pezão dizia: ministro, são 13 órgãos de controle aqui dentro do
Maracanã. E nós temos, pelo TCU, a responsabilidade de informar a
cada momento as despesas e os gastos com os investimentos na Copa. E
que não são gastos. O Brasil não está gastando com a Copa do Mundo,
o Brasil está investindo naquilo que já previa investir antes de termos a
Copa do Mundo.
O metrô de Fortaleza. Quem conhece ou acompanha o debate sobre o metrô de Fortaleza sabe que ele é muito anterior à Copa do
Mundo, muito anterior inclusive a esse governo; vem desde 2002. Está
aqui o deputado José Airton para nos informar. Quanto ao metrô de
Salvador, eu era ministro em 2004 e já o discutia com o prefeito Antonio
Imbassahy, com o governador Paulo Souto. Já discutia os recursos com
nosso ministro das Cidades. Fizemos encontros para isso. Investimentos
em aeroportos, da mesma forma.
Não estamos fazendo nada para ser levado do Brasil. A única coisa
que seria possível, e não levarão do Brasil, é uma taça, uma pequena
taça, que também vai ficar por aqui. As outras obras são todas para o
povo brasileiro, para a população de Manaus, de Cuiabá, de Fortaleza,
de Recife, de Curitiba. Não há nada que não esteja em função da melhoria das condições de vida, do bem-estar da população dessas cidades.
Nós podemos e devemos tomar a Copa do Mundo como uma oportuni-
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dade para a melhoria da nossa engenharia, não apenas a engenharia da
construção civil.
Eu ouvi, muito satisfeito, o engenheiro-chefe da Fifa, em um seminário no Rio de Janeiro, diante de mim e de outros brasileiros, dizer que
viu nesses estádios o que existe de mais avançado na engenharia mundial, não apenas engenharia de construção, mas em sustentabilidade, em
aproveitamento de água, de resíduos, em tratamento. Tudo isso estamos
fazendo com o que há de mais avançado na engenharia mundial, com
empresas que possuem excelência e experiência em todo o mundo e não
apenas no Brasil.
Há cerca de um mês fui procurado pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia para realizar um convênio, um acordo, segundo os dirigentes da sociedade que compareceram à reunião, para criar um legado
– prefiro outra palavra, acho que é mais uma herança – para a saúde
pública a partir da Copa do Mundo. E, na apresentação que fizeram,
sugeriram que o Ministério do Esporte assumisse a responsabilidade de
difundir, propagandear e estimular a prática da atividade f ísica e do esporte como condição para a melhoria da saúde da população brasileira.
E, naturalmente, para não me imiscuir em assuntos que ultrapassassem os meus tamancos, perguntei se não seria melhor fazer isso com o
Ministério da Saúde. E eles disseram que não, que isso seria melhor com
o Ministério do Esporte, que para a saúde, para a prevenção da saúde, o
melhor difusor é o Ministério do Esporte.
Naturalmente demonstraram que ainda há preconceito e desinformação sobre a prática da atividade esportiva. Parte da população não
pratica esporte porque acha que tem tal problema; um tem diabetes
e acha que não pode praticar esporte; outro tem pressão alta e acha
que não pode praticar esporte; outro tem uma cirurgia e acha que não
pode praticar esporte. Ele disse que, mesmo no meio médico, tirando os cardiologistas, as informações também são pequenas e que o
Ministério do Esporte poderia difundir um conteúdo produzido pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia em convênio com as secretarias
municipais de esporte.
E nós estamos fazendo isso. A Sociedade Brasileira [de cardiologia] vai
produzir o conteúdo, e o Ministério do Esporte vai tratar de difundi-lo.
A Secretaria de Educação de São Paulo está programando, com recursos destinados exclusivamente a essa atividade, um amplo programa
com cinco milhões e 200 mil alunos da rede pública do estado, para
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retratar o Brasil na Copa do Mundo e retratar a história e a geografia de
todos os países que participaram de Copas do Mundo, como uma forma
de despertar nos alunos o interesse pela geografia e pela história do país
e pela geografia e pela história do mundo. E outras atividades relacionadas, no caso, também com a educação.
Portanto, senhoras e senhores, é possível divisar no nosso horizonte as amplas possibilidades que a Copa do Mundo nos oferece. Não
apenas para as cidades-sede, mas para as cidades que acolherão seleções antes da Copa, pois, todas elas chegam antes para aclimatação. Podem se dirigir a Florianópolis, podem ir a Aracaju, podem ir a
Caldas Novas, podem ir a Goiânia, podem ir a Campinas, podem ir à
nossa querida e amada Maceió. Todas essas cidades terão um grande e
generoso espaço de difusão para o mundo como destino turístico, cada
uma com suas potencialidades.
A Copa já é uma realidade hoje. Milhares de operários trabalham na
construção dos estádios; engenheiros, estudantes de engenharia estagiam nas construções dessas obras, não apenas dos estádios. Há proteção social, como em Salvador, que recruta, para integrar a força de
trabalho, população de rua, ex-presidiários.
Vejo dessa maneira as nossas possibilidades diante da Copa. Sei que
muitas vezes nos deparamos com duas situações que precisam ser separadas. Uma é a crítica necessária, importante e insubstituível numa
sociedade democrática, principalmente em relação ao Parlamento,
que tem o papel de fiscalizar, de controlar, de denunciar, de observar e
de exercer a sua vigilância sobre o Poder Executivo; a própria imprensa
e outras instituições, que têm o dever, o of ício ou a função, como queiramos, da crítica. Qualquer governo democrático, qualquer instituição democrática deve se submeter a esse procedimento e a esse exercício. E tenho a obrigação de dizer tanto das críticas injustas quanto
justas. Achar que só vai ser criticado justamente é muito bom. Crítica
é crítica. Nem todos que criticam têm a obrigação de estar certos, mas
exercem seu direito.
Eu separo esse direito e esse exercício próprio da democracia de
outro sentimento do qual não partilho, que é o sentimento da descrença, sentimento de pessimismo, diante das nossas possibilidades.
Sei que esse pessimismo está profundamente ligado à nossa herança
histórica e colonial.
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Cita Camões, em seu Os Lusíadas, um personagem presente, na saída das grandes navegações, que ele denominava apenas de “o Velhinho
do Restelo”. E o Velhinho do Restelo tinha exatamente aquela função de
amaldiçoar, de dizer que aquilo era uma temeridade, de dizer que aquilo
não teria êxito, que aquilo não daria certo. E naturalmente nosso sangue lusitano, nosso sangue português – e meu é português de pai e de
mãe – nos traz também essa herança de pessimismo, de descrença, de
desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, nos trouxe a ousadia intimorata
dos que navegaram, dos que não ouviram o Velhinho do Restelo e se
aventuraram pelos oceanos, pelo mar tenebroso, enfrentaram o Cabo
das Tormentas e fizeram as grandes navegações. E acho que nós somos
marcados por esses dois sentimentos.
Nós não teríamos construído Brasília, não teríamos construído o
Maracanã, não teríamos sequer construído a base f ísica do Brasil sem
a ousadia dos mamelucos, dos índios, dos tupis e dos bandeirantes, que
subiram a Serra do Mar e adentraram o Brasil desconhecido, o grande
sertão brasileiro, nos séculos XVI, XVII, XVIII, e até no século XIX.
Então tivemos naturalmente essas duas vertentes que formam o
pensamento brasileiro: aqueles de quem um determinado frei dizia que
“queriam somente permanecer no litoral, como caranguejos, andando
de lado”, e aqueles que se aventuraram para alargar as fronteiras brasileiras. E, entre eles, eu incluo naturalmente homens como o presidente
Juscelino, que ousou construir Brasília, apesar do pessimismo que até
hoje exerce a crítica sobre o gesto do nosso presidente.
Então creio que temos que conviver, que enfrentar. Dos desafios que
enfrentamos, das atividades, das tarefas que fizemos, a Copa do Mundo
certamente não é a mais dif ícil. Já tivemos tarefas mais complicadas,
que precisaram de mais ousadia, de mais espírito de aventura, de mais
desejo de realização. Mas creio que essa é uma tarefa importante e que
só pode ser conduzida como uma tarefa, como um desafio da sociedade
brasileira. Não pode ser uma coisa do governo. Muitos desses estádios
são privados, são consórcios. Há obras que são estaduais, municipais.
Nós não temos o controle sobre tudo. Há de haver um estado de espírito,
um ambiente que favoreça a ação do governo, a ação do setor privado,
da cidadania e, particularmente, do Congresso Nacional, que tem uma
função específica, que é a de fiscalizar, mas também, como instituição
nacional, de prover os esforços para que a Copa do Mundo seja realizada. E que fique para o Brasil muito mais do que esses estádios, que não
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são campos de futebol. Campos de futebol fizemos nos anos 70. Quando
o Brasil ganhou a Copa do Mundo, viu-se, por exemplo, que Alagoas
não tinha um estádio à altura de receber uma grande equipe do Sul e do
Sudeste. Então fizemos o Estádio Rei Pelé, inaugurado com a presença
do Santos, do Botafogo, do Cruzeiro, entre outros. O Vivaldo Lima foi
feito em Manaus; o Castelão, em Fortaleza; o Mineirão, nos anos 60 ainda; o Lourival Batista, em Aracaju; a reforma do Ponte Nova. Mas eram
campos de futebol. Hoje estamos fazendo estádios multiuso.
Esse de Brasília ele é tudo menos um campo de futebol; é um espaço
com estacionamento para 30 mil pessoas, com shopping center, cinema,
centro de convenções, auditórios, restaurantes, bares.
O de Fortaleza está ocupado por três secretarias de Estado. Já fizemos
os encontros, na visita que fizemos ao Castelão, em Fortaleza, dentro de
um auditório do estádio, que ainda estava com um terço, um quarto, de
sua área construída e já com três secretarias funcionando.
Brasília não tem um auditório, um lugar em que se faça um show para
oito mil pessoas, a não ser num estacionamento. Terá agora esse centro
que poderá acolher espetáculos dessa natureza.
Em São Paulo, para falar da cidade mais apetrechada, mais equipada
de infraestrutura, não pudemos acolher o centro de mídia da Copa do
Mundo porque não tínhamos onde. O estádio do Corinthians, o estádio do Palmeiras e, depois de reformado, o estádio do São Paulo serão
espaços para a cidade, com centros de convenção, com auditórios, com
restaurantes, alguns com hotéis. Tudo para a cidade de São Paulo, que
já não tem mais onde acolher a demanda, principalmente na área de
serviços na maior metrópole da América Latina.
Então esses estádios estão sendo chamados de elefantes brancos. O
único elefante branco que conheço no Brasil é um colégio de excelência,
público, que existe aqui em Brasília. Não é bom nem chamar de elefante
branco, porque é uma escola muito querida. Nós não temos elefante no
Brasil, nem branco, nem pardo.
E acham que uma construtora iria pegar 400 milhões de reais no
BNDES para ter prejuízo? São todos empréstimos para empresas privadas. Não há um clube que tenha tomado dinheiro emprestado. Todos
são entes privados, que vão ter que pagar com as mesmas garantias que
recebem de qualquer outra empresa.
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Um volume reduzido de investimento. “Ah, quanto estão emprestando para os estádios?” Pouco mais de três bilhões de reais. Só para
a empresa OI, o BNDES emprestou quatro bilhões de reais. Então, os
empréstimos para os estádios representam pouco dentro da carteira
de investimento e de empréstimo do BNDES, deputado presidente
José Rocha.
Creio que já ultrapassei muito o tempo. Peço desculpas às senhoras
e aos senhores pela empolgação e ponho-me à disposição para as interpelações das senhoras e dos senhores e, mais uma vez, reafirmo a honra
e a alegria de partilhar com as senhoras e os senhores este momento e
prestar esclarecimentos sobre temas de interesse do Brasil e, portanto,
da Casa do povo brasileiro, que é a Câmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Esta Comissão registra a presença do vice-presidente da CBF, Weber Magalhães.
Esta Comissão se sente muito honrada, ministro, com a presença de
V.Exa. para esta audiência, fruto da visita que nós fizemos ao seu gabinete – o presidente e os dois vice-presidentes, Afonso Hamm e Luci
Choinacki –, e o pronto atendimento por parte de V.Exa. ao convite de
estar aqui hoje participando desta audiência.
Os membros desta Comissão, ministro, têm um profundo respeito e admiração por V.Exa., não só pelos cargos que V.Exa. assumiu
aqui na Casa, como líder do governo, presidente da Casa, ministro de
Relações Institucionais e, agora, ministro de Estado do Esporte, mas
sobretudo pelo carinho e consideração que V.Exa. sempre devotou e
devota a seus pares.
Portanto, esse é o agradecimento que todos nós fazemos a V.Exa.
Temos admiração por V.Exa.
Passaremos agora aos debates. Temos aqui uma lista de sete
deputados inscritos. Nós vamos dividir entre quatro e três, e o ministro pode acumular perguntas de quatro deputados e depois fazer as
suas considerações.
Com a palavra o primeiro inscrito, ilustre deputado ex-presidente
desta Comissão, Jonas Donizette.
O SR. DEPUTADO JONAS DONIZETTE – Ministro Aldo, quero
agradecer aqui a sua presença na nossa Comissão e dizer que é gostoso ouvi-lo falar, principalmente pelo seu patriotismo. Esse é um traço
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indelével que V.Exa. carrega na sua vida. Enfrentou em alguns momentos até oposição e críticas por iniciativas suas nesta Casa, mas deixa
claro o amor que tem pelo Brasil, o patriotismo que traz na sua alma.
Eu acredito que isso seja algo fundamental para qualquer pessoa que
aspira à vida pública – eu diria mais: para todo cidadão. Eu acho que o
patriotismo é algo que nos ajuda muito para que nós possamos contribuir para o nosso país.
Ao ver a sua exposição, eu me lembrei da frase de um poeta que,
diante de desafios dif íceis, dizia: “Quero trazer à minha memória aquilo
que me dê esperança”.
Então, os argumentos que V.Exa. usou para falar da possibilidade que
nós temos de organizar o mundial são um pouco isso, com referência à
nossa história.
Eu não faço o papel daquele que duvida; acho que o tempo às vezes
nos ajuda, porque traz tecnologia, traz novos horizontes. Mas, no caso
de obras públicas, sinceramente, ministro, eu vejo assim, eu não imagino qualquer outro presidente conseguindo construir Brasília nos dias de
hoje. Eu não diria que é impossível, mas eu acho que é uma missão muito, mas muito complicada, que o tempo torna cada vez mais dif ícil. E
olha que eu sou favorável ao controle público e também às questões ambientais. Quando V. Exa. diz aqui que esteve no Maracanã e que havia
13 órgãos fiscalizando, eu fico pensando: será que a quantidade resulta
na qualidade? Porque, muitas vezes, não é isso o que nós vemos. Muitas
vezes, não é isso o que nós vemos.
Então, eu acredito que temos que repensar os nosso organismos de
fiscalização. Acho que as questões ambientais vieram para ficar, não há
como dar marcha a ré nisso; nós temos que caminhar daqui para adiante.
Eu ouvi uma frase, num debate em que fui ontem, presidente José
Rocha, sobre a Convenção Rio+20, que dizia que a Rio+20 é um encontro
de desenvolvimento e meio ambiente. E muitas vezes nós falamos assim:
desenvolvimento e meio ambiente. Na verdade, os dois pilares são importantes, tanto o desenvolvimento quanto o meio ambiente. E eu acredito
que essa é uma outra vertente em que o Brasil tem que se acertar.
Por exemplo, eu acredito que, em obras do PAC, nós tínhamos que ter
um arcabouço jurídico especial, porque sabemos que muitas delas não
saem do papel por questões burocráticas que não conseguem avançar.
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E, nesse contexto, ministro, eu quero me somar à sua fala no sentido
de que o Brasil é capaz, sim, o Brasil tem todas as condições. Participei
de um debate, na Globo News, em que foi mencionada uma questão de
engenharia, e o entrevistador falou: “Olha, então nós trazemos engenheiros do Japão.” Eu falei: “Não precisa; aqui no Brasil temos engenheiros tão bons ou melhores, até, do que os de lá.” O que precisamos é nos
acertar quanto à questão dos parâmetros das obras que vamos fazer. Eu
acredito que essa junção dos entes federativos ainda não está muito bem
azeitada, muito benfeita – município, estado e União. Acho que precisamos ter essa união de forma mais clara, e também uma comunhão de
forças para que os resultados aconteçam.
Eu quero, nesta minha intervenção, fazer um questionamento – não
sei se V.Exa. tem aí, neste momento. Nós temos, em Campinas, um centro olímpico sendo construído. Esse centro olímpico foi iniciado, adiantaram-se bem as obras, mas, num dado momento, parou. E a cidade está
numa expectativa muito grande, inclusive na questão da Copa, porque
uma das condições para ser subsede da Copa é que se tenha uma instalação hoteleira para as seleções, um aeroporto a 20 minutos e um centro de treinamento a cerca de 30 minutos do local onde a seleção está
hospedada. Então, pontualmente, é esse caso da cidade de Campinas, e
saber se é também uma realidade em outros pontos do país.
V.Exa. assumiu o Ministério num momento dif ícil. Com a sua serenidade e com a sua facilidade de relacionamentos, principalmente nesta
Casa, e pela sua trajetória de vida, V.Exa. vem conseguindo, de forma serena, dar respostas às questões que aparecem. E eu quero aqui pontuar
a maneira sábia com que V.Exa. lidou com o entrave que se deu quando
de uma declaração infeliz de um membro da Fifa. V.Exa. teve a firmeza
necessária para que o Brasil fosse respeitado e teve a grandeza também
de aceitar as desculpas, depois de formuladas.
Eu acredito que, dessa forma, vamos trazendo uma junção maior de
união e de propósitos para que possamos ter a boa Copa do Mundo que
todos nós esperamos que o Brasil realize e também, depois, a Olimpíada.
É a segunda vez, na história, que um país terá oportunidade – primeiro foi a Espanha, na década de 80, e agora, o Brasil, nesta década – de
sediar uma Copa e uma Olimpíada logo a seguir. Precisamos aproveitar
este momento.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Bem, passamos agora
ao segundo inscrito, o ilustre deputado vice-presidente e ex-presidente,
Afonso Hamm.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Em primeiro lugar, quero
externar a satisfação, com certeza, de todos nós. Já foi referendado
pelo nosso presidente, José Rocha e, naturalmente, compartilhada com
todos, a aceitação de imediato, principalmente pela consistência da
sua fala. O colega, deputado federal e ministro Aldo Rebelo, tem assumido importantes missões no contexto das necessidades em relação
a uma agenda positiva para o nosso país. Recebeu a incumbência de
relatar o Código Florestal, e ele está aí, de forma a contribuir – ainda
algum ajuste, porque sempre é possível ajustar, melhorar, mas a sua
contribuição é consistente e tem uma fundamentação nacionalista, em
defesa de quem produz e de quem tem responsabilidade com o meio
ambiente, de forma equilibrada.
E eu estou falando isso de forma consistente porque percebemos a
sua condição de líder, e, no atual momento, pela condução da política, ou as políticas em relação ao esporte, em especial com relação aos
grandes eventos e, mais pontualmente, sobre a questão da Copa do
Mundo. Inclusive, quero agradecer seu empenho pessoal e aos demais
que contribuíram para buscarmos solução em relação à Porto Alegre
como cidade-sede, no meu estado, com o Sport Clube Internacional, o
Inter, e a Andrade Gutierrez e todas as adversidades. E, dentro de uma
condição equilibrada, transparente, nós conseguimos viabilizar, já que o
Rio Grande do Sul perdeu a condição de sede, a possibilidade de sediar
a Copa das Confederações, mas consolidou a condição importante de
sede da Copa do Mundo em 2014.
A pergunta que encaminho, até para que nós possamos horizontalizar mais a informação, é em relação à Lei Geral da Copa, cuja votação
estamos a efetivar, com certeza, esperamos realizá-la e concluí-la hoje,
daqui a pouco. Participamos também da Comissão da Lei Geral. Não foi
possível a todos participarem, mas, dentro de um esforço, mesmo quem
não estava participando da Comissão pôde também fazer contribuições.
Nós entendemos que tivemos avanços importantes, muito importantes,
em relação à questão do idoso, do ingresso a preço mais popular, da
meia entrada aos estudantes, da inserção do turismo, que é um tema
importante também.
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E há um tema pontual, no art. 30, que é do nosso esforço; é uma ideia
que vem sendo compartilhada com todos, que é, exatamente, a questão
de se deixar um legado – o senhor falou muito em legado – em relação à
formação de nosso atletas, fortalecendo, por meio da construção dos CTs,
que propomos, e está já no texto... Inclusive, existe a intenção de fazer
uma emenda também de plenário, uma iniciativa do deputado Romário,
compartilhada com várias lideranças, para incluir também as crianças e
os jovens com deficiência e doenças raras, se não me falha a memória.
E, agregado a isso, também vieram outras sugestões, e eu gostaria,
se fosse possível, de algum comentário de V.Exa. ainda no sentido do
fortalecimento do debate que vamos estabelecer daqui a pouco, lá, no
plenário, para votarmos e consolidarmos a Lei Geral da Copa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito bem.
O terceiro inscrito é o ilustre deputado e ex-grande atleta Deley.
O SR. DEPUTADO DELEY – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu estava aqui pensando que, enquanto eu estava jogando bola,
com certeza o nosso ministro estava lendo Camões, Fernando Pessoa,
Graciliano Ramos. Mas que bom que eu o encontrei ainda pelo caminho
e estou aprendendo algumas coisas.
O SR. MINISTRO ALDO REBELO – E eu não vou poder aprender a
jogar bola mais, a esta altura. (risos)
O SR. DEPUTADO DELEY – Eu até tentei. (risos) O senhor é testemunha de que eu até tentei, na nossa pelada. Mas vamos lá, vamos
tentar fazer essa troca aí.
Ministro, realmente já foi dito tudo. A gente, muitas vezes, se sente
até inibido. O currículo de V.Exa. fala por si, fala de tudo que V.Exa. já
realizou aqui nesta Casa, dos cargos ocupados. E fico muito feliz de vê-lo
hoje aí, com toda essa sabedoria, com todo esse entendimento, à frente
do Ministério do Esporte.
V.Exa. falou várias coisas, inclusive sobre essa preocupação que existe em relação aos chamados elefantes brancos, sobre se vão existir ou
não. Nós encaminhamos até um convite. Ficam convidados todos os
nossos companheiros e companheiras aqui.
Em Volta Redonda, quando fomos secretários de esporte, tivemos
essa preocupação. Nós construímos lá o estádio da cidadania, e eu tive
chance até de falar com os governadores de Pernambuco, do Ceará para
que eles pudessem ir lá nos visitar. Lá, hoje, para nossos amigos e amigas
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terem uma ideia, nosso estádio tem 24 clínicas de especialidades; um
centro de imagem; temos educação a distância; uma fábrica de óculos;
um centro de recuperação cardíaca e neurológica. Enfim, por isso inclusive ele é chamado de Estádio da Cidadania.
Então, também quero renovar esse convite, ministro, a V.Exa. Acho
que V.Exa. ficaria muito satisfeito de ir lá conhecer nossa política, nosso
trabalho com o Segundo Tempo. Meu amigo Romário, inclusive, teve
chance de ir lá por duas vezes nos visitar e nos prestigiar. Então, fica aqui
o convite público.
Ministro, V.Exa. falou daquele velhinho pessimista. Eu me sinto rodriguiano. Nelson Rodrigues se dizia um otimista de carteirinha, e eu
sempre procurei pautar minha vida em cima desses ensinamentos rodriguianos. Claro que nem tudo conseguimos praticar e nem podemos,
mas eu confesso a V.Exa. uma certa preocupação. A gente fica feliz de
ter uma crença muito grande naquilo que V.Exa. fala. Outro dia mesmo a presidente Dilma também – parece-me que na revista Veja ou
em outro órgão, eu não me lembro muito bem onde eu li – disse que
nós vamos realizar a maior ou uma das maiores Copas do Mundo. Eu
confesso que eu quero acreditar nisso, ministro. Inclusive, na Comissão
Especial, até numa forma de protesto, de alerta, porque eu sempre me
julguei um entusiasta desses dois eventos.... Nós somos fundadores aqui
desta Comissão, sempre procuramos, através dessa nossa experiência, mostrar aos nossos companheiros o quanto era importante fazer
nossas emendas em cima daqueles programas já existentes dentro do
Ministério, para que pudéssemos expandir também os nossos atendimentos. Enfim, a gente vem acompanhando todas essas questões.
Então, vejo na Copa do Mundo e na Olimpíada, principalmente na
Copa do Mundo, uma oportunidade para que a gente possa, como disse
V.Exa. mostrar o nosso país, todo o nosso povo, fixar o Brasil dentro do
roteiro turístico do mundo.
Quando vi essa possibilidade da Copa do Mundo eu me entusiasmei,
e quero continuar entusiasmado. Mas realmente eu digo que hoje eu me
sinto extremamente preocupado por tudo o que tenho visto. Quero daqui a pouco me juntar a esse otimismo de V.Exa. Quero me juntar. E não
tenho problema nenhum, quando realizarmos a Copa da maneira que
nós realmente gostaríamos, de bater palma e dizer que eu estava errado
lá atrás. Não tenho problema nenhum em admitir isso. A nossa posição
aqui, acima de tudo, é no sentido de poder ajudar. Mas me preocupa
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realmente a questão dos aeroportos, a questão da infraestrutura, que
acho que é o que há de mais importante nisso tudo. Eu tenho dito, como
ex-atleta, que o produto dessas cinco Copas do Mundo que tivemos, o
futebol, tem sido horroroso. Mas isso é outra conversa. O futebol em
si, que se joga dentro de campos, das últimas Copas do Mundo, fora alguns protagonistas que salvaram a Copa – aqui mesmo, à minha frente,
existe um –, o restante do futebol, realmente é muito ruim. Então, acho
que a Copa, como evento, sim, é a minha preocupação. Eu queria reforçar que eu quero ter esse otimismo que V.Exa. está tendo. Não o tenho.
Principalmente quando vamos ao aeroporto, quando vemos que Brasília
não vai conseguir terminar todo o projeto que liga o aeroporto até o estádio. Isso parece que já está definido. Não sei como anda a questão do
metrô da Bahia, que também é uma novela de muitos anos. Então, isso
tudo nos preocupa.
O presidente já está aqui me olhando. Mas, mais do que com a Copa,
ministro – que como V.Exa. disse, é um evento de um mês que pode nos
deixar uma herança fantástica – eu também ando preocupado com as
últimas execuções dos últimos anos dentro do Ministério. Para mim,
mais importante do que a Copa são os programas do Ministério. O
Segundo Tempo realmente é um programa fantástico, mas tenho visto muito pouco ser executado. Eu, que, por exemplo, coloco muito das
minhas emendas dentro do Ministério, só este ano tive várias delas que
nem empenhadas foram. É uma paixão e uma crença que eu tenho dentro desses programas. Eu ouvi, e não sei se é verdade, que há um outro
programa ligado à questão das fábricas de material esportivo. Também é
um programa do qual gostaria que V.Exa. falasse aqui para nós.
Há vários outros assuntos, mas gostaria de, numa outra oportunidade – já falei disso com o presidente José Rocha e estava falando com
o Romário –, termos uma conversa relacionada aos ex-atletas de todas
as modalidades: do futebol, do olímpico, do paralímpico. O Marcus
Vinicius, secretário-executivo do COB, do Comitê Olímpico, nesse domingo escreveu um artigo espetacular no jornal O Globo. Acho que deveríamos nos aprofundar nisso, deputados José Rocha, que é a questão
do pós-atleta quando ele encerra sua carreira. É uma mão de obra competitiva, pessoas preparadas que trabalham no seu limite, e que talvez
o Ministério pudesse pensar num programa para que a gente pudesse
inserir essas figuras dentro do mercado de trabalho.
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Então, por ora, é só. Torço, sou um rodriguiano, repito, quero ter esse
otimismo que V.Exa. está tendo, mas realmente neste momento confesso que não o tenho.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos ao último inscrito dessa primeira rodada, que é o ilustre deputado Rui Palmeira.
O SR. DEPUTADO RUI PALMEIRA – Sr. Presidente, deputado José
Rocha, Sras. e Srs. Deputados, quero saudar de forma muito especial e
muito carinhosa esse ilustre conterrâneo, ministro Aldo Rebelo. Foram
levantadas questões extremamente importantes e relevantes, como a
questão do andamento das obras para a Copa do Mundo, da Lei Geral da
Copa, que parece que finalmente vamos votar no dia de hoje. Aliás, temos
que deixar aqui uma crítica à posição vacilante do governo federal em relação à bebida alcoólica. Parece que irá remeter essa responsabilidade aos
estados, o que é extremamente lamentável.
Mas eu queria mudar um pouco o foco desse debate, ministro Aldo.
No dia de ontem, a cidade de Maceió recebeu o ministro José Eduardo
Cardozo, da Justiça, o ministro Padilha, da Saúde, no lançamento do
programa de combate às drogas denominado “Crack, é possível vencer”.
Trata-se, obviamente, de uma tentativa de combate a essa droga que vem
ceifando centenas, dezenas e milhares de vidas em nosso país, através,
sobretudo, da violência. Muito do que ocorre hoje nas nossas cidades,
na nossa periferia, tem relação direta com essa maldita droga. E acompanhei com muita atenção as palavras dos ministros que lá estiveram no
dia de ontem. São ações integradas na área de saúde, na área de segurança pública, obviamente, e na área de assistência social. Mas eu senti falta
da área do esporte, ministro Aldo. Eu entendo que é muito mais dif ícil
combater o crack quando a criança ou o jovem já entrou, já começou a
consumir essa droga. Então, é extremamente importante ações na área
de cultura, de lazer e de esporte, para que a criança e o jovem se ocupem
e não entrem no mundo da droga. Então, eu gostaria de saber de V.Exa.
se dentro desse programa há alguma previsão de participação da Pasta
de V.Exa., e se ainda não há, eu gostaria de apelar para que V.Exa., a própria presidente Dilma e esses outros ministros pudessem mostrar a importância do esporte no combate à droga, sobretudo, como já disse, para
ocupar a criançada, os jovens, para que eles não entrem nesse caminho,
porque, quando entram, em 99% dos casos, é um caminho sem volta.
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Muito obrigado, uma saudação e um forte abraço, ministro Aldo.
Obrigado pela presença.
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Sr. Presidente José Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Eu queria fazer aqui uma proposta de encaminhamento. Pela decisão que foi tomada, seriam inscrições de quatro em quatro. Ocorre que nós temos uma pauta, vamos entrar na Ordem do Dia. E, de acordo com o Regimento, vão ser suspensos
os nossos trabalhos, ou nós vamos ter de nos ausentar.
Eu proponho que todos falemos e, ao final, nosso ministro encerre o
debate com os esclarecimentos necessários.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Se o ministro concordar, e todos os parlamentares, não vejo por que não.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Há quantos inscritos, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Nós temos aqui mais
cinco inscritos.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – De cinco em cinco.
O SR. DEPUTADO JONAS DONIZETTE – Eu acho que podemos
manter o que V.Exa. determinou no princípio da reunião. Pelo menos,
ficam as respostas mais correlatas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Já não havendo concordância, nós passamos a palavra ao ministro Aldo Rebelo, para responder aos quatro deputados que fizeram uso da palavra.
O SR. MINISTRO ALDO REBELO – Procurarei ser breve, Sr.
Presidente, porque as perguntas também foram muito objetivas dos
nossos queridos colegas.
Em primeiro lugar, quero assegurar ao ilustre ex-presidente, deputado
Jonas Donizette, que uma das preocupações do Ministério é exatamente
fazer com que não apenas as políticas ordinárias do Ministério alcancem todo o país, como também os dois grandes eventos que nós estamos programando.
Nós estamos promovendo, junto às capitais que não são sedes –
Goiânia, Vitória, Florianópolis, Maceió, Aracaju, Palmas –, todo o esforço para que elas possam acolher uma seleção que virá para a Copa do
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Mundo, como parte também da conquista e da realização da Copa do
Mundo no país, e não apenas nas cidades-sede.
Da mesma maneira, em relação às Olimpíadas. As Olimpíadas serão
no Rio de Janeiro, as competições serão no Rio de Janeiro, mas nós queremos que o legado esportivo das Olimpíadas antecipe a presença em
todo o país, que toda capital brasileira, que as cidades brasileiras tenham
centros de treinamento, centros olímpicos, mesmo que, em alguns estados, o governo federal tenha que entrar com os recursos maiores.
Vou tomar aqui o exemplo de Roraima, que é um ente da nossa
Federação, que fica muito distante, que não tem o nível de desenvolvimento nem de recursos dos estados mais fortes. Mas eu vou a Roraima,
com o governador, com o prefeito de Boa Vista, assegurar que Roraima
não ficará fora do projeto olímpico brasileiro. E assim o país inteiro.
Portanto, nós temos as informações da construção desse Centro
Olímpico de Campinas e vamos ter nossa atenção voltada não apenas
pelo que ele representa, mas também pelo que Campinas representa
para o país.
É tema de outro debate a relação que V.Exa. apresentou, estabeleceu
entre o equilíbrio, entre fazer a obra e fiscalizar a obra: nem usar o pretexto da obra para não fiscalizar nem usar a fiscalização como pretexto
para não realizar a obra. Esse equilíbrio, de fato, não é fácil. O esforço é
o de compatibilizar a eficiência na realização com a eficiência na fiscalização, em busca de um modelo que de fato tenha mais racionalidade e
mais funcionalidade, que preserve das duas formas o dinheiro público,
fiscalizando e realizando, porque parar obra também não é a melhor
maneira de economizar recursos públicos, por razões que não é preciso
aqui adiantar. Parar obra tem custo que incide, ao final, sobre quem a
paga, que é o dinheiro público.
Deputado Afonso Hamm, em relação ao legado social, já tive a oportunidade, por mais de uma vez, de conversar com V.Exa. sobre a emenda
que V.Exa. apresentou à Lei Geral da Copa, relativa à destinação de uma
parcela do lucro, dos resultados, do empreendimento Copa do Mundo
destinado a financiar, no caso do futebol, a obra social, a realização de
centros de treinamento de base.
V.Exa. contará comigo para isso. É preciso que nós façamos isso para
que depois não tenhamos que ver clubes europeus ricos tentando oferecer assistência social a crianças brasileiras com seus centros de treinamento que, para mim, são um fator de constrangimento, sinceramente.
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Crianças brasileiras devem usar e treinar em centros brasileiros, e não ir
atrás de centros do Barcelona, do Real Madri, o pior tipo de colonialismo que o futebol pode oferecer.
Deputado Deley, eu até tentei jogar futebol. Tentava jogar profissionalmente. Joguei como amador, mas o treinador me disse: “Olha, você só
tem dois fundamentos: receber a bola e passar adiante. Não tente mais
nada porque daí você não passa.” (risos)
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Já é alguma coisa, ministro. Alguns
nem esses dois fundamentos têm. (risos)
O SR. MINISTRO ALDO REBELO – Muito obrigado. Vindo de
V.Exa., já me considero apto pelo menos às aventuras de terça-feira, com
a participação de V.Exa., Romário, e do deputado Deley.
Pois bem, vamos precisar no momento – quem sabe? – fazer um
debate específico sobre as políticas sociais do Ministério e sobre o que
o Ministério pensa a respeito da consolidação de uma Lei Geral do
Esporte. Qual é o sentido desses programas e dessa legislação? Os recursos públicos foram ampliados nos últimos anos: Lei de Incentivo,
repasses para as atividades de alto rendimento, principalmente. Tudo
isso já gira... Alguns clubes, como um de São Paulo e um de Minas,
chegam a receber em torno de 20 milhões de reais ao ano pela Lei
de Incentivo ao Esporte. Então, eu acho que V.Exa. tem razão e que é
preciso discutir isso na perspectiva do interesse público social entre o
Executivo e o Legislativo.
Eu mantenho a posição otimista em relação a essas possibilidades,
dado que, hoje, é possível que algumas obras, no caso de engenharia
f ísica, sejam antecipadas. Desde que se tenha mais mão de obra, mais
recursos, é possível fazer a obra mais rápido. Para se fazer um estádio,
fazem-se escolhas. Para se fazer com um turno, faz-se em tanto tempo.
Para se fazer com dois turnos, faz-se num tempo menor. Com três turnos, faz-se num tempo menor ainda. Com uma fábrica de pré-moldados,
faz-se num determinado tempo. Com duas, com três, com aquelas torres, com aqueles guindastes de assentamento de pré-moldado, pode-se
ter um, dois, três, quatro... Claro que isso incide sobre os custos. Eu
estou mostrando que essa possibilidade existe.
Em relação às emendas, eu não tenho uma notícia propriamente alvissareira. O Ministério teve contingenciado 100% dos recursos para as emendas. É claro que isso não vai permanecer dessa forma. Nunca permaneceu
e não será essa a primeira vez. Nós teremos, naturalmente, recursos para as
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emendas parlamentares, emendas de bancada e outras, mas eu não posso
dizer a V.Exa. exatamente em que proporção. Partilhamos da mesma admiração e do mesmo sentimento em relação ao grande Nelson Rodrigues.
Deputado Rui Palmeira, eu agradeço as referências de V.Exa. e sei
que nascem do coração lasso de um conterrâneo, de um alagoano que
me tem em estima, mas eu digo a V.Exa. que o governo vai fazer um esforço, no caso do consumo de bebidas, para apenas cumprir um acordo
celebrado pelo Brasil e por todos os países que realizaram a Copa do
Mundo antes do nosso país e por todos os países que vão realizar a Copa
do Mundo depois do Brasil. Inclusive o Catar, um país muçulmano, onde
a bebida não foi apenas proibida nos estádios, mas em toda a sociedade,
e eles, no Catar, assinaram o acordo para esse evento, como assinou a
Rússia. Quando o presidente Lula assinou o acordo, nós não tínhamos
ainda a lei com a proibição – a lei é de 2010 e o acordo é de 2007.
Em eventos internacionais, abrem-se exceções, ora numa coisa,
ora noutra. Existe uma lei proibindo que o automóvel ande em velocidade acima de 120 quilômetros por hora. Mas quando se realiza a
Fórmula 1 ou a Fórmula Indy, você sabe que a velocidade ali vai ser
muito acima da média nacional, ou seja, a nossa legislação excetua
para aquele evento tal proibição.
Então, eu creio que é o caso apenas de cumprir o acordo que o Brasil
fez quando, com consciência, o assinou.
O SR. DEPUTADO DELEY – Sr. Presidente, menos de um minuto,
pois eu sei que muita gente quer falar;
Ministro, sobre a fábrica de material esportivo, o senhor esqueceu...
O SR. MINISTRO ALDO REBELO – Nós temos um programa que se
chama Pintando a Liberdade e acho que outro – Pintando a Cidadania.
Nós temos essas fábricas espalhadas em centros comunitários; acho até
que em presídios chegou-se a ter fábricas para oferecer esse tipo de atividade. Elas cumprem uma função social porque o custo naturalmente
do material produzido nessas condições é maior do que o produzido
em larga escala. Se alguém produz cinco mil bolas, vai produzi-la a um
custo maior do que quem produz 500 mil. Isto é evidente.
Esses programas existem, estão em andamento no Ministério, mas
eu não tenho como apresentar a V.Exa., neste momento, uma apreciação definitiva, pessoal, sobre a eficiência desses programas e como eles
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devem ser tratados, se devem ser contidos num status atualmente existente, se devem ser ampliados e de que forma.
O SR. DEPUTADO DELEY – Quer dizer, está sob análise? Seria isso?
O SR. MINISTRO ALDO REBELO – Exatamente.
O SR. DEPUTADO RUI PALMEIRA – Ministro, serei objetivo e seco
como Graciliano. Apenas em relação à bebida alcóolica, fazia uma crítica à posição vacilante do governo que, ao que parece, quer votar um
texto sem a bebida, mas vai remeter a responsabilidade a cada um dos
entes federados.
Eu queria saber de V.Exa. sobre o Programa de Combate ao Crack, se
o Ministério de V.Exa. está integrado a isso.
Obrigado.
O SR. MINISTRO ALDO REBELO – Primeiro, em relação à bebida, a lei enviada pelo governo suspende a proibição. A interpretação do governo é de que, como a Lei Nacional suspende essa proibição, subordinando-a à legislação regional, à legislação dos estados,
suspende-se também automaticamente a legislação dos estados. Esta é
a nossa interpretação, adiantando que existem outras que, no momento, não serão discutidas.
Em relação ao crack, talvez o programa do Ministério da Saúde e do
Ministério da Justiça seja dirigido ao portador do vício. Eu creio que o
Ministério do Esporte pode estender suas ações a crianças e adolescentes viciadas em crack, mas a minha impressão é de que a principal tarefa
do Ministério é de prevenção, é levar a criança a ter uma ocupação em
atividade f ísica e esportiva que canalize as suas energias, o seu tempo, a
sua inteligência para o esporte, e não para o crack.
Eu creio que, para aquele que está de fato submetido ao vício, o
Ministério da Saúde tem muito mais atribuições e possibilidades de enfrentar o dilema do que o Ministério do Esporte, a não ser como atividade auxiliar. O Ministério da Justiça também, por causa da questão policial. A criança se vicia porque existe uma cadeia criminosa organizada
que leva a droga até ela.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos agora à última
rodada de perguntas, iniciando pelo ilustre deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, deputado José
Rocha, o ministro Aldo Rebelo, a quem cumprimento neste instante, é
daqueles que eu reputo ser um homem público na dimensão dos que
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possuem estatura política. Aliás, votei em S.Exa. no mandato anterior
para presidente desta Casa.
Permita-me algumas observações breves, uma proposta e até um
reparo. Eu não vou adentrar no tema bebidas, debate que já está, no
meu entendimento, bem amadurecido. Não sabemos ainda o que o
relator nos trará, mas é uma partida que vai ser decidida no plenário
daqui a pouco e eu espero que vença a nossa posição contra a bebida
nos estádios.
Eu queria tratar dos legados, não sem antes – e aí já introduzindo
nesse tema – dizer que as pessoas, de uma maneira geral, quando pensam em legado, pensam em infraestrutura urbana, sim, mas pensam essencialmente nos estádios de futebol.
O Brasil está gastando seis bilhões em empréstimos, e aí me permita
o reparo, nem sempre direto para um ente privado, e, sim, para a esfera
pública. No Rio de Janeiro, por exemplo, o projeto original do Maracanã
era da ordem de 400 milhões de reais, passou para 700 e chega agora a
um bilhão e meio. Não fossem a fiscalização, a observância e o estudo
mais minucioso do Tribunal de Contas, não teria ficado nem nos 854,
conforme nos disse outro dia o ministro Valmir Campelo.
Concordo que fiscalizações exageradas às vezes emperram, mas não
se pode abrir mão delas. Temos até que debater métodos mais eficazes
de fiscalização.
O governo do estado do Rio de Janeiro tomou emprestado 400 milhões de reais do BNDES.
Citei um volume dessa dimensão, seis bilhões. Quero lembrar um
ponto importante, e às vezes nos esquecemos dele: não há seleção brasileira sem clube de futebol. E como andam os clubes? A Timemania
não funcionou. Eles estão, na sua infinita maioria, endividados, atolados
em todo tipo de situações financeiras etc. Flamengo deve 400 milhões,
o outro, 300 milhões, e isso vai girando... Eles estão vivendo de vender
metade do passe de jogador de 12 anos da escolinha e por aí vai, nesse
contexto globalizado do futebol, em que a sanha impera e faz valer seus
interesses. Estamos numa situação muito séria.
Fala-se de um legado f ísico, mas os clubes de futebol são o maior
legado, a alma de tudo isso, a paixão maior do brasileiro.
Já é hora, ainda é tempo, de se estabelecer uma guinada nesse campo,
um programa de apoio à recuperação dos clubes agregado e atrelado
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a algumas observâncias imperativas, uma nova governança nos clubes,
com participação dos torcedores, transparência total, comprometimento pessoal dos dirigentes no êxito ou no “inêxito” de suas administrações
e por aí vai.
O constrangimento a que o senhor se referiu em relação a essa homeopática transferência de potenciais jogadores para o cenário internacional é de todos nós.
No instante em que se discute uma Copa do Mundo, eu não vejo,
ministro, nenhuma iniciativa concreta para virar essa partida. É preciso
chamar os clubes, e nem vejo movimento deles, o que é pior, no meu entendimento. É necessário repensar completamente a estrutura do futebol brasileiro, a CBF... Enfim, é uma delegação do Estado brasileiro para
um ente – tudo bem que seja um ente privado –, que tem a chancela de
escalar o time canarinho. Com isso, tem o valor de captar recursos, de
desenvolver toda uma mecânica do futebol. Isso tem que ser repensado. Acho que os clubes precisam ser chamados. Na inércia dos clubes,
o Estado brasileiro tem que agir. E aí tem o Poder Executivo, o Poder
Legislativo para discutir essa problemática. Ainda é tempo.
Quero então chamar a atenção de V.Exa. para esse problema no instante em que seis bilhões de reais são gastos com estádios e tantos outros recursos com infraestrutura, com os clubes patinando num atoleiro
sem fim, claudicando num labirinto econômico, financeiro e administrativo insuperável. Está errado isso.
Quero ainda parodiar a lembrança de V.Exa., que foi a terras do
além-mar: os nossos clubes, pelo visto, ficaram, tais quais os franceses
durante a expansão napoleônica, que viram a família real fugir para o
Brasil, a ver navios. Esta é a verdade.
Por fim, não há uma regra clara no Projeto da Lei da Copa para permitir a aquisição de ingressos pelos deficientes, aqueles que queiram
adquirir. É uma tradição brasileira, na legislação como um todo, ofertar
essa possibilidade de aquisição. O deputado Romário lutou para conseguir 30 mil ingressos gratuitos para deficientes, mas isto ainda não é o
suficiente. É preciso colocar um percentual para possibilitar a aquisição.
Se não adquirir, vai para o bolo geral.
Era o que queria dizer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra nossa
ilustre vice-presidente, Luci Choinacki.
Vamos nos ater aos três minutos, senão não vamos conseguir ouvir todos.
A SRA. DEPUTADA LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, cumprimento o nosso querido ministro Aldo Rebelo. Agradeço a V.Exa. a gentileza de atender a Comissão e vir aqui prestar esclarecimentos nessa
fala extraordinária como defensor e ministro do governo e uma grande
liderança política deste país.
Então, ao cumprimentar e dar minhas boas-vindas, quero compartilhar do seu entusiasmo, até porque para a Copa vir para o Brasil, assim
como as Olimpíadas, um homem manifestou primeiro esse grande entusiasmo. Se não fosse o entusiasmo do ex-presidente Lula, não estaríamos aqui hoje discutindo a Copa do Mundo no Brasil. Ele teve coragem
para fazer concessões e acordos, até para mostrar o que o nosso país tem
de bom além do futebol; mostrar a nossa cultura, toda a grandeza que
tem o nosso país. Portanto, eu compartilho desse entusiasmo.
Sei que há dificuldades, mas acredito na capacidade do ministro e do
nosso governo em resolver entraves. Eles fazem parte do processo. Se
fosse tudo fácil, não precisaria sentar, discutir e fazer acordos.
Então, muitas vezes, eu fiquei feliz com o ministro pelas medidas tomadas. Precisa haver fiscalização sim, mas não para fazer entrave. Temos
que andar para frente. Precisamos fazer que isso aconteça. Precisamos
melhorar nesse sentido, dar bons exemplos e mostrar o que o Brasil é
capaz de fazer. A Copa é para o nosso povo.
Eu pretendia fazer umas perguntas, mas várias foram feitas.
Vou, primeiro, agradecer ao ministro o seu reconhecimento ao criar
no Ministério uma secretaria para o esporte feminino. Queremos que
ele seja um esporte de inclusão também nas Paralimpíadas. Acho isso
muito importante e extraordinário, bem como o esporte para as crianças como uma prevenção. Para resolver o problema, temos de prevenir.
É um processo que estamos construindo no Brasil, hoje um país democrático, moderno, extraordinário, e com a sua participação, ministro, sei
que vamos avançar muito.
Acredito que a nossa Comissão, com essa abertura, pode ajudar muito. Aqui estão diversas cabeças extraordinárias de vários cantos, todas
com o compromisso de olhar para o Brasil, olhar para o esporte, para a
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inclusão social, não só para o esporte de alto rendimento, também necessário. É preciso sempre pautar a inclusão social. Ela é fundamental.
Sr. Ministro, bem-vindo a esta Comissão. Muito obrigada pelo carinho, pela forma com que nos tem tratado, com a responsabilidade de
defender o cargo extraordinário que lhe outorgou a presidenta Dilma,
com a coragem de se posicionar e de fazer respeitarem o nosso país.
O Brasil não deve ser tratado da forma como alguém, talvez de alma
pequena, tenha feito. Nossa alma é muito grande e generosa, mas queremos ser tratados com respeito.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito bem, deputada.
Com a palavra o ilustre deputado José Airton, por três minutos,
sem prorrogação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Eu já estou sendo monitorado.
Em primeiro lugar, cumprimento o nosso grande amigo e companheiro, ministro Aldo Rebelo, inclusive pela cortesia e pela oportunidade hoje de participarmos de um almoço com a Comissão e, no meu
caso, ter sido recebido por V.Exa. numa audiência em que fomos tratar
de algumas demandas do nosso estado.
Quero compartilhar também com V.Exa. desse sentimento de otimismo, crença e fé. Vamos realizar com grandes resultados esses dois
grandes eventos que o Brasil tem o privilégio e a oportunidade histórica de sediar: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O
Brasil, com a sua dinâmica de desenvolvimento, de crescimento, além
do otimismo, não vai perder essa oportunidade. Tenho convicção plena
de que vamos, sim, concretizar esses grandes sonhos, com grandes resultados, projetando o Brasil no cenário internacional.
E é por isso, ministro, que eu já estou pensando além da Copa e das
Olimpíadas. Quero discutir “os sem Copa” e “os sem Olimpíadas”. Se é
verdade que o Brasil está investindo e vai investir grandes recursos em
obras importantes, seja de infraestrutura, seja de mobilidade urbana, em
praças esportivas, em aeroportos, enfim, em outras iniciativas importantes, e dar condições para que nós possamos nos orgulhar ainda mais
da magnitude desses eventos, vamos precisar nos preparar, ministro,
não só para o legado f ísico, mas, sobretudo – e esta é a questão importante, presidente –, para o legado do desdobramento, da sinergia que o
Brasil vai propiciar principalmente para as pequenas e médias cidades,
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que precisam, também, ter oportunidade de receber recursos e investimentos. O Ministério havia planejado, por exemplo, uma praça olímpica, que infelizmente não foi priorizada pelo nosso governo. Ficamos
tristes, porque foram contingenciados quase 70% desses recursos.
Nós precisamos lutar, pressionar o governo, porque nós sabemos que
as atividades do esporte, da cultura e do lazer são fundamentais e vitais
para a nossa juventude e para o nosso povo.
O tempo encerrou. Aqui fica a minha manifestação entusiasta à vinda de V.Exa., Ministro. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito obrigado, ilustre deputado José Airton Cirilo. Que sirva de exemplo para os nossos
colegas a sua pontualidade britânica.
Com a palavra o nosso ilustre deputado, ex-atleta e campeão. E, se
for convocado, ainda faz bonito, não é, Romário?
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Não dá mais, não, presidente.
Muito obrigado. Quero saudar, em nome do presidente da Mesa, todos os parlamentares presentes, todos os presentes nesta Comissão.
Quero dizer ao nosso ministro que é com muito orgulho que recebemos V.Exa. aqui. Para mim, o senhor é um dos grandes políticos da
história do nosso país. Como eu só tenho três minutos, vou entrar direto
no assunto, para não perder muito tempo.
Ministro, tive a oportunidade, no ano passado, juntamente com
membros desta Comissão – eu fazia parte da Mesa, eu era o primeiro
vice-presidente –, de fazer 12 fóruns nas 12 cidades-sede. O atual presidente, inclusive, participou de alguns. Em dezembro, foi realizado o último fórum, em Campinas, cidade que não será sede, mas uma provável
subsede da Copa do Mundo.
Vou falar sobre o que eu vi na realidade, não no PowerPoint, não na
televisão, não nas imagens, mas o que eu vi com os meus olhos, no que
se refere, principalmente, a estádios, mobilidade urbana e aeroportos.
Por mais otimista que eu seja, que o brasileiro seja – e não podemos
ser diferentes, temos que ser otimistas –, não podemos deixar de ser
realistas. A verdade é bem simples. Na semana passada, apesar de eu
não estar presente, esteve aqui o ministro do TCU fazendo alguns esclarecimentos, respondendo a algumas perguntas, mas eu li algumas informações do TCU, alguns documentos que o TCU apresentou para todos
nós, publicamente, em relação, principalmente, aos estádios que estão
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sendo construídos para o Mundial. Segundo o próprio TCU, eles chegaram à conclusão de que, desses 12 estádios, 4 serão os novos elefantes
brancos do nosso país. Não tínhamos, mas vamos ter agora elefantes
brancos. O próprio TCU afirmou isso.
Em relação à mobilidade urbana, eu, particularmente, não só como
brasileiro e como cidadão, mas hoje como deputado federal, acredito
que seria, vou colocar assim... Não que eu seja uma pessoa negativa, mas
esta é a realidade. Infelizmente, em algumas cidades não vai dar tempo
realmente de essa mobilidade urbana ficar pronta. Ouvi de autoridades
dessas cidades que eles necessitariam de dois anos e meio a três, alguns
até mais, para concluírem totalmente o seu plano de mobilidade urbana,
e muitas dessas ainda nem começaram as obras.
Na verdade, não tenho muitas perguntas.
Gostaria de dizer a V.Exa. que, por mais otimista que eu seja, por
mais brasileiro que eu seja, não podemos nunca perder a esperança...
Temos de pensar que o Brasil realmente vai sediar uma Copa, com totais condições e garantias, não só para o povo brasileiro, mas para o
turista. Mas todos hão de convir que existem algumas coisas totalmente
contraditórias. Por exemplo: hoje já se gastou ou vai-se gastar quase um
bilhão de reais num estádio como o Maracanã. Além do gasto, isso pode
desfigurar um estádio com a história do Maracanã. Na minha opinião,
não precisaríamos gastar o absurdo que está sendo gasto e, com certeza,
futuramente, esse valor ficará maior.
Queria saber também, embora essa pergunta não seja do âmbito da
área de V.Exa., como é que nós, brasileiros, vamos tratar um turista que
passe mal num dia em que não tiver jogo e tiver que ir a um hospital
público. Nossos hospitais públicos não podem receber nem nós mesmos, brasileiros, imaginem o turista. Estou dizendo isso porque próximo ao Maracanã – estou falando do meu estado – existem três, quatro
hospitais públicos, onde pessoas morrem. Há quatro meses, meu irmão
achou morto meu tio de sangue, irmão de minha mãe. Ele estava no
chão do hospital, sem ser identificado. Assim como aconteceu com meu
tio, muitas outras famílias já passaram por esse momento.
Em relação à educação, há escolas, inclusive na Vila da Penha e no
Jacarezinho, onde eu nasci e estudei, sem ar-condicionado. As crianças,
em pleno verão, assistem à aula num clima de 40 graus, 45 graus, e não
conseguem prestar atenção, dedicar-se e se concentrar no estudo, porque o calor é realmente desumano.
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Na verdade, é uma pena que a Copa do Mundo não traga os legados
necessários à nossa população, como saúde e educação. E o que seria, na
minha opinião, o maior legado deixado por essa Copa, que seria a mobilidade urbana, infelizmente, tenho que dizer que estou realmente desacreditado. Talvez quatro, cinco dessas sedes concluam com êxito, 100%,
essas obras. Mas, infelizmente, a maioria, inclusive posso citar até mais
de uma, nem começará as obras, pois até agora não começou. O que se
ouve sempre é aquela desculpa: a licitação tem problema, a licitação tem
aquilo. Flexibilizamos aqui, nesta Casa, no ano passado, a licitação para
que as obras andassem um pouco mais rápido, mas infelizmente, nem
assim as coisas saíram do papel.
Então, só gostaria de fazer essas observações. Eu não sei se V.Exa., nesse pouco tempo como ministro, teve a oportunidade de visitar as 12 sedes.
Eu, particularmente, tive. Falo disso por experiência própria e não pelo
que ouvi; pelo que ouvi, vamos ter realmente a maior Copa de todos os
tempos. Porém, na prática, acredito que isso está longe de acontecer.
É claro que vamos fazer a Copa. Acredito que todos que sejam das
classes A e B, não só brasileiros, mas turistas, vão sair daqui impressionados, porque é muito simples chegar aqui de jatinho, entrar no carro
blindado, ir para o seu hotel, entrar em outro carro blindado, ir para
o estádio ver o jogo, voltar e usufruir de todas as coisas pela condição
financeira que possuem. De outro lado, infelizmente, as nossas classes
C, D e E não vão ter oportunidade quase nenhuma de ver a Copa, até
pelos preços dos ingressos. Apesar de nós, nesta Comissão, termos conseguido diminuir o valor do ingresso, para mim 100 dólares para ver um
jogo de futebol num estádio é um absurdo! E o povo que vê o futebol é
o da classe C, D e E. Infelizmente, a Copa do Mundo vai ser do Brasil,
mas posso afirmar que a Copa é no Brasil, mas não é do povo brasileiro.
E a única pergunta, Sr. Ministro, que eu gostaria de fazer a V.Exa.,
pois meu tempo até já acabou... Peço mais um minuto Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Pois não.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – O que decididamente ficou resolvido com a visita do presidente Blatter a Brasília? Inclusive, eu fui muito
crítico com relação a essa situação, porque, quando se reúne o presidente da Fifa, entidade que vai realizar a Copa do Mundo no Brasil, a nossa
presidente da República, o nosso ministro, que é o Sr. Pelé, representante honorário do nosso governo, o Ronaldo, que é um representante do
COL, e não estiveram presentes o presidente desta Casa, os parlamenta-
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res que fizeram parte, estão fazendo parte e vão fazer parte da confecção
e aprovação da Lei Geral da Copa, isso é, na minha opinião, um fato
lamentável, demonstrou mais uma atitude, não vou dizer de “desorganização”, mas de falta de respeito para com o povo brasileiro.
É só.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Consulto os colegas
– nós temos mais dois parlamentares inscritos – se podemos finalizar.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Pode ser.
O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Sr. Presidente, quero me inscrever. deputado Silvio Costa. Quero me inscrever.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Nós já estamos terminando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – A partir do nome
da deputada Flávia Morais, temos o deputado Silvio Costa, mais um.
Poderíamos prosseguir com os três, e o ministro faria...
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Não. É melhor o ministro
falar, Sr. presidente. É melhor o ministro falar, em função das quatro
intervenções.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Acho que mais três intervenções – já está começando a Ordem do Dia lá – nós deveríamos
ouvir. É uma sugestão: três parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Então vamos lá:
Edinho Bez, Flávia Morais e Silvio Costa.
Vamos ver se dividimos os três minutos: um minuto para cada um.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Primeiramente, quero dizer que
as perguntas que...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Mais o deputado
Marcos Montes.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – As perguntas que eu havia anotado, já foram feitas, de maneira que não farei nenhuma pergunta, até
para colaborar.
Só discordo um pouco do deputado Romário. Eu já sou mais otimista e acredito que as coisas vão acontecer. Não tão otimista assim para
achar que os problemas serão 100% resolvidos, mas estão bem adiantados. Entendo que nós teremos não uma das melhores Copas do Mundo,
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mas a melhor Copa do Mundo. Temos de trabalhar para isso. Temos
todas as condições.
Quero dizer, caro ministro, que V.Exa. é um amigo aqui. V.Exa. é
deputado, é um líder e é um ministro que honra todos os brasileiros.
Dizemos isso porque o conhecemos. Aqui nós podemos falar mais do
que outros. Nós o conhecemos no dia a dia, com a nossa convivência;
e eu, pela oportunidade que tive, inclusive, de viajar com V.Exa. para
fora do país.
Quero dizer que minha maior preocupação é com a Seleção Brasileira.
Nós temos grandes jogadores, mas não temos time! Não temos time! Não
é possível que, em cada jogo, troquem-se esses jogadores. Convoquem
25 e os treinem até a Copa do Mundo.
De vez em quando, nós ouvimos – meu pai foi jogador também –
que um time está bom no Brasil porque faz um ano que joga junto, e a
Seleção Brasileira não aprende! Não é possível! O Romário pode colaborar com isso, porque é o nosso craque aqui na Casa. Nós temos que ter
time. Nós não temos time, e temos jogadores. Então, nós temos que começar a divulgar isso, a fazer pronunciamentos para que eles cheguem à
CBF, já que temos aqui o vice-presidente. Não é possível! Conversamos
por aí, falamos com as pessoas. Uma grande empresa treina seus funcionários, capacita seus funcionários, e nós não capacitamos e não treinamos nossos jogadores.
Eu sou uma pessoa inconformada. Tirem aí 25 jogadores, meu Deus,
e os treinem até a Copa do Mundo.
Era o que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito bem, deputado
Edinho.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – E sobre a bebida alcoólica, conte comigo, porque esse foi um compromisso feito pela presidenta da
República. No sistema presidencialista, o presidente fala por nós, e seria
um desrespeito desautorizar a autoridade máxima que nós temos.
Conte com o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Deputada Flávia
Morais.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente, pela ordem.

80

O Esporte em Foco IV

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Pela ordem, ilustre
deputado Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Ministro, chegou às minhas
mãos aqui uma nota tirada agora da internet que diz o seguinte: “A Fifa
inclui seu Comitê Executivo inteiro no COL – o Comitê Organizador
Local da Copa – temendo o andamento de preparativos para o torneio
de 2014 no Brasil”. E, após a saída de Teixeira, o Sr. Secretário da Fifa,
Jérôme Valcke, assume de novo os assuntos Fifa e Brasil.
Gostaria de saber do senhor se isso é positivo para a nossa Copa
do Mundo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Deputada Flávia
Morais.
A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS – Sr. Ministro, gostaria de
cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas da Comissão. Queria dizer que
nós temos plena confiança no trabalho de V.Exa. Quero desejar-lhe boa
sorte. Eu conheço a determinação do ministro e tenho certeza de que, se
cada um fizer a sua parte, nós vamos chegar lá.
Em seus pronunciamentos, os colegas várias vezes disseram a palavra
“legado”. Eu creio que, para nós, talvez o legado mais importante, mais
importante até do que essas grandes obras de infraestrutura que esses
grandes eventos podem deixar para o Brasil, é a cultura da prática da
atividade f ísica. Eu acho que nós não podemos, de forma alguma, perder
o trem da história. Hoje nós reconhecemos a importância do esporte
de alto rendimento, mas não podemos perder de vista a atividade f ísica
para o desenvolvimento humano.
Atualmente, falamos muito em Copa do Mundo e em Olimpíadas.
Nós temos as capitais e as cidades-sede, temos as capitais que não são
cidades-sede, mas preocupam-me também as outras cidades, as cidades menores do nosso país. Acho que precisamos aproveitar esse trem
da história, o momento em que vamos ter a mídia a nosso favor para
que possamos...
Nós sabemos que ainda hoje, nos municípios brasileiros, a política
do esporte é secundária, nunca é tratada com prioridade. E nós sabemos que o esporte, interagindo com outras áreas, tem grande importância para a saúde das pessoas e para a educação dos nossos jovens.
Não podemos tratar essa questão como privilégio de alguns. A prática
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de atividade f ísica é necessidade de todos. Desde a criança até o idoso,
todos nós precisamos praticar uma atividade f ísica.
Então, eu queria aqui, em rápidas palavras, perguntar a V.Exa. se
existe, por parte do Ministério, alguma intenção sobre isso. Este ano é
um ano eleitoral, ano de eleições municipais. Gostaria de saber se nós
estamos trabalhando para debater essas questões nos municípios e se
temos a intenção de fazer um plano nacional que coordene isso. O país
tem adotado a prática das conferências que levam aos municípios, em
nível nacional, discussões sobre políticas públicas. Como é a perspectiva
para a Conferência Nacional do Esporte? O que o Poder Público pode
fazer para que cada cidadão brasileiro, mesmo nos pequenos municípios, possa, além de assistir à Copa e às Olimpíadas, ter condições de ter
o esporte como parte de sua vida, principalmente a partir desses eventos
que acontecerão no nosso país.
Essa é a nossa pergunta. Que Deus abençoe o seu trabalho, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Sras e Srs. Deputados,
quero avisar que já começou a Ordem do Dia. Nós temos mais dois oradores inscritos aos quais peço que sejam o mais rápidos possível.
Concedo a palavra ao deputado Sílvio Costa.
O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Presidente, na verdade é a primeira vez que eu vou participar dos trabalhos desta Comissão...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Desejaríamos que fosse membro permanente desta Comissão.
O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – ... sobretudo porque estamos
falando de futebol, e o nosso craque Aldo Rebelo pegou a partida quando ela já tinha começado. Mas um negócio que tem Ricardo Teixeira e
Blatter no meio, não vai dar certo; isso não pode dar certo, sobretudo
quando tem dinheiro no meio. Isso não vai dar certo!
Então, a minha pergunta, Sr. Ministro, é a seguinte: hoje é dia 28 de
março; no planejamento financeiro de hoje, 28 de março, quanto é que o
Brasil vai gastar com esta Copa? Quero saber se V.Exa. tem esse número
hoje. Essa é a primeira pergunta direta.
A segunda pergunta – não dá mais tempo consertar, porque já está
tudo errado – com todo o respeito que eu tenho a todo mundo, mas
está tudo errado! Nós somos o país do futebol e começamos a construir
estádios. Eu quero saber sobre o estádio de Brasília, porque a turma de
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Brasília torce para Flamengo, Vasco, Fluminense. Ninguém aqui vai aos
jogos. Depois da Copa, o que vai ser feito desse estádio?
Mas agora não adianta. Já está errado. V.Exa. pegou o bonde andando. Minha pergunta é: quanto nós vamos gastar nesta Copa do
Mundo? Só isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Ilustre deputado
Marcos Montes.
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES – Vou ser muito rápido, Sr.
Presidente. Eu agradeço a oportunidade, mas quero mais dar um testemunho e dizer ao deputado Sílvio Costa que, com relação a essa preocupação, “de o ministro pegar o bonde andando”, ninguém melhor para
conduzir do que o deputado e agora ministro Aldo Rebelo.
O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Foi o que eu disse: que ele era
um craque!
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES – Pois é. O meu testemunho é que se o deputado Aldo Rebelo fizer o que fez com relação
ao Código Florestal no Brasil, andando em todo o país, conhecendo
cada ponto do país, com certeza, teremos todos nesta Comissão, Sr.
Presidente José Rocha, orgulho de ter o deputado Aldo Rebelo como
nosso ministro do Esporte. Fui secretário de Estado de Esporte em
Minas Gerais, na época do governador Aécio Neves, e tenho certeza
de que a alavanca social que o esporte representa será muito bem empunhada pelo hoje ministro Aldo Rebelo, pela história de nacionalista
que ele já representou neste país.
Felicidades, Sr. Ministro! Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Já terminaram os oradores inscritos. Sr. Ministro, eu peço a V.Exa. que fale sobre a regulamentação da Lei Pelé, como está seu andamento, haja vista, ministro,
que ainda há nos clubes crianças de 12 anos sendo utilizadas nos jogos.
O Ministério Público fez tanta questão de que não fosse aceita essa faixa
etária na regulamentação, mas apenas crianças maiores de 14 anos. No
entanto, isso ainda não foi regulamentado, e os clubes trabalham com
crianças de 12, 13 anos. Parece que o Ministério Público ainda não tomou conta disso que, na época da discussão da Lei Pelé, fez tanta questão de exigir.
Então, com a palavra o Sr. Ministro Aldo Rebelo.
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O SR. MINISTRO ALDO REBELO – Sr. Presidente, as perguntas,
as ideias e as reflexões inteligentes, pertinentes, dos Srs. Deputados e
das Sras. Deputadas, suscitariam uma outra e ampla audiência para merecer da minha parte os comentários que, de fato, correspondessem à
profundidade das questões levantadas. Não creio que tenhamos tempo
para isso. Por essa razão, peço perdão pela eventual superficialidade ou
imprecisão dos comentários.
O deputado Otavio Leite, além de um grande político, é também um
grande intelectual e um homem preocupado com atividades multidisciplinares. Eu partilho da mesma preocupação de V.Exa. em relação ao
legado da Copa, relacionado com a gestão, estrutura e democratização
do futebol brasileiro. Acho que o Estado brasileiro, privado pelas mudanças da legislação que vigorava na época do governo autoritário, que
entregou tudo quase que à autogestão dos clubes e das federações, ficou
privado de qualquer capacidade de mediação.
Acho que, de alguma forma, nós precisamos recuperar essa capacidade. Não que o Estado vai escolher presidente de clube, presidente de
federação, nomear interventor, mas, pelo menos, disciplinar a governança. Se presidente da República, governador e prefeito só podem ser
reeleitos por um mandato, eu creio que um sistema parecido deveria
valer também para clubes e federações, pelo caráter público da atividade
privada exercida nessas instituições. Mas acho que a preocupação de
V.Exa. é absolutamente procedente.
A deputada Luci Choinacki tem, naturalmente, conosco a grande
preocupação comum da participação da mulher no esporte, discriminada desde a escola. Na escola que todos nós frequentamos, geralmente o
esporte era prática apenas dos meninos. As meninas eram já excluídas
na escola da atividade esportiva. Eu acho que a superação desse impasse
tem que começar na escola e na valorização da presença e da participação da mulher no esporte em geral.
O deputado Romário alvejou aqui o colega ministro com uma série
de tiros precisos na meta. Eu vou procurar responder alguns. A questão do TCU. O TCU tem a sua função de fiscalizar. Nós respeitamos. É
uma instituição ligada ao Poder Legislativo, mas eu acho que, da mesma
forma que o TCU submete à fiscalização as atividades do Legislativo,
do Executivo e do Judiciário, o Legislativo precisa também discutir as
atividades do TCU.
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Eu vejo, por exemplo, que é absolutamente improcedente o TCU julgar o que vai ser ou não vai ser elefante branco. Eu não vejo no TCU
especialização, capacidade para fazer isso mais do que o governador, a
empresa e o clube, que organizaram a construção ou a reforma desses
estádios. O TCU fez um estudo de viabilidade comercial daquele empreendimento? Agora o TCU me cobrou também que quer que entre na herança, no legado da Copa, estudo sobre o Ministério da Saúde quanto à
questão da saúde na Copa. Isso eu vou tratar com o Ministério da Saúde.
Não reconheço no TCU nenhuma legitimidade para tratar de questão
de saúde em Copa do Mundo. Mas por que razão o quer? O Tribunal de
Contas da União é um tribunal de contas, não é um tribunal de planejamento, de saúde, de educação, de economia. Não vejo essa função no
TCU. Como Tribunal de Contas, ninguém melhor indicado para zelar
pelas contas públicas do Brasil. Agora, para tratar de saúde pública, de
viabilidade econômica do legado da Copa e de educação, eu não vejo
como discutir isso com os técnicos do Tribunal de Contas da União.
Nós temos responsabilidades explícitas com a União e, portanto, com o
TCU, que é o Tribunal de Contas da União, mas é preciso também discutir por que o órgão se põe a debater temas quando há, considero, dentro da União, entes muito mais capacitados e preparados para fazê-lo.
No caso, por exemplo, da viabilidade desses estádios, é preciso saber se o Internacional, que constrói ou reforma o Beira Rio, concorda
com isso. O estádio de Brasília, deputado Silvio Costa, para antecipar
a resposta a V.Exa. sob a viabilidade dele, é mais ou menos semelhante
à viabilidade do Estádio de São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco.
O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Mas eu perguntei a V.Exa.,
ministro, quanto vamos investir na Copa, porque eu sei que aqui como
lá não vai haver viabilidade nenhuma. Eu quero saber quanto é que se vai
investir hoje, dia 28 de março, só isso.
O SR. MINISTRO ALDO REBELO – Nós não vamos investir na
Copa do Mundo, mas em aeroportos, em VLTs, em metrôs, em viadutos, em anéis viários, em obras de mobilidade urbana para 12 capitais
e 12 estados. O investimento geral circula em torno de 30 bilhões de
reais. E não são investimentos tão elevados para o alcance da melhoria na vida das pessoas a que esses investimentos correspondem! Mas,
de qualquer maneira, creio que o Tribunal de Contas da União, que
acompanha rigorosamente não só os trabalhos relacionados à Copa do
Mundo – e acompanha de perto; há um portal da transparência, com
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todos os dados sobre isso... Quanto à questão dos elefantes brancos,
sinceramente desconheço, mas gostaria de examinar melhor a razão.
O estádio do Maracanã, V.Exa. sabe, deputado Romário, que é do
governo do estado do Rio de Janeiro. Eu sou funcionário da União, do
governo federal. Não me sinto tão à vontade em realizar ou tecer comentários sobre uma obra que é de responsabilidade do estado. Visitei
as 12 obras, os 12 estádios, inclusive o Maracanã. Creio que o Maracanã
será entregue dentro do prazo. Sei que este estádio sempre viveu sob o
fogo cerrado da polêmica. Quando foi construído, já foi submetido à
questão na época, não fosse a bravura do célebre jornalista Mário Filho,
irmão do pernambucano Nelson Rodrigues, que liderou a campanha
para construí-lo. E hoje permanece o debate. V.Exa., na condição de
deputado, de carioca e de desportista, tem muito mais condições de fazer o julgamento do que eu.
Quanto à questão das escolas no Brasil, V.Exa. diz que há escola sem
ar-condicionado no Rio de Janeiro.
Deputado Romário, no Brasil, há 12.000 escolas, ou um pouco mais,
que não têm água nem luz. Não é que não tenha ar-condicionado. E isso
na região mais quente do Brasil, que é a Amazônia. Escolas que eu vi.
Entrei numa escola, na beira de um rio caudaloso, de 1.000 metros de
largura, e ela não tem água, não tem luz e o professor dorme no chão.
Isso eu vi, no Brasil.
Há escolas, mais de 10.000 escolas, chamadas multiclasse, com um
professor para ensinar todas as classes, até a quinta série, inclusive alfabetiza. Eu estudei numa escola dessas na zona rural de Alagoas, Sra.
Deputada. Eu pensei que não mais houvesse no Brasil. Mas eu vi uma,
fui me informar: há ainda mais de 10.000.
Então, eu creio que melhorar a situação da escola no Brasil tem sido
um esforço grande dos últimos governos. Acho que nós melhoramos
bastante, mas ainda precisamos melhorar, inclusive levando o ar-condicionado às escolas, pois, de fato não é fácil estudar com tanto calor.
Bem, eu creio que no Brasil e no mundo... Na África do Sul havia
estádio que ficava a 300 quilômetros do aeroporto, e as pessoas tinham
que ir de ônibus. Mesmo na Alemanha, havia estádio que as pessoas
que chegavam de metrô ainda tinham que andar 1,5 quilômetro para
chegar. Agora, mesmo as obras das Olimpíadas de Londres também não
são coisas perfeitas. O que eu digo é que, no geral, nós vamos fazer bem
a Copa do Mundo. E acho que vamos fazer a Copa do Mundo não ape86
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nas para a classe “A” e “B”, não apenas para aqueles que vão comparecer
aos estádios. Estamos fazendo um esforço, juntamente com V.Exa., para
encontrar espaço na Copa para que os índios participem, para que as
crianças portadoras de necessidades especiais participem, para que as
pessoas do Programa Bolsa Família também participem. Tudo isso estamos fazendo. Mas acho que o futebol exerce uma paixão tão profunda,
uma fantasia tão grande... Eu morava no interior de Alagoas, na zona
rural e acompanhava os jogos por um velho rádio à válvula, Empire, que
meu pai havia comprado para a Copa de 1962. E quando acontecia um
jogo do Palmeiras, numa cidade a que eu jamais imaginei que fosse uma
vez na vida, que era em São Paulo, eu, lá no interior de Alagoas, era mais
feliz do que se estivesse dentro do estádio. Eu era a pessoa mais feliz do
mundo quando o Palmeiras ganhava.
Quando a Seleção Brasileira ganhava, a minha mãe, morando na
roça, comemorou a Copa da Suécia. Ela falava, cantava para mim: “Ô
menino, o Pelé, o Didi, o Zagalo, na Europa”. A Copa do Mundo vem
para cá! Eu nem sabia que existia Europa. Mas se apresentaram dessa
forma: Pelé, Didi, Garrincha, Vavá. Da mesma forma que V.Exa., eles foram festejados e celebrados, tão queridos pelas pessoas. Homens como
V.Exa. e Ronaldo, que a gente sente que as pessoas estimam, adoram.
Por onde passam as pessoas querem abraçar, têm um gesto de gratidão, de reconhecimento, sentem-se representadas por V.EXa. Por quê?
Porque participaram da Copa nos Estados Unidos? Não. Porque tiveram
jatinho para participar da Copa? Não. Mesmo aquele que dormiu no
chão, mesmo aquele que dormiu na choupana mais humilde do país se
sentiu feliz no dia em que V.Exa. levou o Brasil à vitória na Copa do
Mundo dos Estados Unidos. Sentiu-se uma pessoa realizada, sentiu-se
representada, sentiu-se um brasileiro feliz. Mesmo na favela, mesmo no
campo, mesmo numa palafita do Amazonas, essas pessoas se sentiram
felizes e representados por V.Exa., por um menino do povo, humilde
como o nosso povo.
E acho que se sentirão felizes também se o Brasil ganhar esta Copa
de 2014. Essas mesmas pessoas se sentirão felizes. Por quê? Porque é
essa magia que o futebol exerce sobre as pessoas. Essa gratidão que as
pessoas têm de forma tão espontânea, não cobram nada, só querem o
seguinte: aquele moço me fez um brasileiro digno e realizado; mostrou
do que somos capazes nos campos da Europa, dos Estados Unidos, da
Coreia, do Japão, e assim por diante.
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Eu não recebi a notícia do que o COL e a Fifa fizeram. Vou analisar
isso com prudência e com mais tempo, para eu me pronunciar sobre
isso. Não tenho, na condição de ministro, a mesma liberdade que têm
V.Exas., deputado Romário e deputado Sílvio Costa.
Deputada Flávia Morais, muito obrigado por suas palavras. Acho que
deve ser esta a nossa preocupação, de levar a todo o Brasil, o Brasil mais
profundo, que não é o das grandes metrópoles, das grandes cidades, o
que vamos fazer para que essas pessoas também recebam algum tipo de
benef ício, de legado com a realização desses dois grandes eventos.
Tenho pensado nisso, tenho algumas iniciativas em pensamento,
mas acho que ouvindo, como sempre fiz, ouvindo a Casa, os deputados,
as deputadas, que todas as semanas estão nos municípios, nas vilas conversando com as pessoas, podemos descortinar melhor o que fazer.
Acho que já estou abusando do tempo de V.Exas. Não respondi a
tudo, nem era esta a minha pretensão, porque não tenho condições para
tanto. Fiz um esforço para dar a minha opinião e trazer algumas informações sobre os temas levantados. Se houve alguma insuficiência incontornável, improrrogável, não me lembro de ter passado por elas, mas
digo que estou à disposição, permanentemente, de V.Exas.
É importante que o Congresso, e esta Comissão, continuem acompanhando, fiscalizando e colhendo, deputados Marcos Monte, Walter
Feldman, informações. O Executivo, de fato, precisa ser fiscalizado,
mas quero encerrar dizendo que existe o compromisso que veio do
presidente Lula, que se empenhou pessoalmente para trazer esses dois
eventos para o Brasil. Acho que ele contou também com um ambiente
favorável ao crescimento do Brasil, à inclusão social, às perspectivas
da economia brasileira. E a presidenta Dilma Rousseff reforçou todo
esse compromisso.
O encontro no Palácio do Planalto foi um encontro do Poder
Executivo. O presidente Marco Maia realizou o encontro na casa da
Presidência da Câmara dos Deputados, mas no que depender do Poder
Executivo e do Ministério do Esporte, nós estaremos permanentemente
submetidos a qualquer posição ou decisão da Câmara dos Deputados,
que nós valorizamos, para prestar qualquer esclarecimento e responder
a qualquer questionamento de V.Exas.
Quanto à regulamentação da Lei Pelé, da última modificação da Lei
Pelé, presidente José Rocha, nós enviamos a redação à Casa Civil, que fez
as suas manifestações e mandou-nos de volta; nós já devolvemos para a
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Casa Civil, que vai fazer mais uma consulta a um ou outro Ministério,
para que a presidenta finalmente assine como decreto.
Mais uma vez, muito obrigado. Desculpem-me as lacunas aqui deixadas, e gostaria de dizer até breve.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço aos Srs.
Deputados e Deputadas, demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião.
Agradecemos ao ministro do Esporte Aldo Rebelo.
Antes de encerrar os trabalhos, convido a todos para uma audiência pública, dia 3 de abril, terça-feira, a partir das 14h30, neste mesmo
plenário, com a presença do Ilustríssimo Sr. Márcio Holland de Brito,
secretário de políticas econômicas do Ministério da Fazenda, para debatermos o “Turismo Receptivo como Atividade Econômica Exportadora”.
O requerimento é do deputado Otávio Leite.
Está encerrada a presente audiência pública.
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Audiência Pública para Apresentação
dos Planos e dos Preparativos para a
Organização da Copa do Mundo de 2014

Audiência Pública, realizada em 11 de abril de 2012, para apresentação dos planos e dos preparativos para a organização da Copa do
Mundo de 2014.
Convidados:
José Maria Marin – Presidente da Confederação Brasileira de Futebol
e do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014;
Ricardo Trade – Diretor executivo de operações do Comitê
Organizador da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014;
Marco Polo Del Nero – Membro do Comitê Executivo da Fifa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência
pública que tem a finalidade de apresentar os planos e os preparativos
para a organização da Copa do Mundo de 2014.
A presente audiência pública tem origem no Requerimento nº 148,
de 2012, de minha autoria, subscrito pelo Sr. Deputado Jonas Donizette,
aprovado pelo Plenário em reunião ordinária.
Com a recente mudança no comando da Confederação Brasileira de
Futebol e do Comitê Organizador da Copa do Mundo, esta Comissão
de Turismo e Desporto tem o dever de ouvir os novos comandantes e
suas visões em relação aos preparativos para a organização da Copa do
Mundo de 2014. Temos pela frente um grande desafio, e o momento é
de unirmos todos os esforços para conseguirmos realizar esse evento de
extrema importância para o nosso país.
Gostaria de agradecer o comparecimento a todos os presentes e
convidar para compor a Mesa o Sr. José Maria Marin, presidente da
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Confederação Brasileira de Futebol e do Comitê Organizador da Copa
do Mundo da Fifa Brasil 2014; o Sr. Ricardo Trade, diretor-executivo de
Operações do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Fifa Brasil
2014; e o Sr. Marco Polo Del Nero, membro do Comitê Executivo da Fifa.
Lembramos que foi convidado a participar desta audiência pública
o Sr. Roberto Gama de Oliveira, o deputado estadual Bebeto, membro
do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014, que não
pôde comparecer por problemas de agenda.
Informo-lhes que a lista de inscrição para debates encontra-se sobre
a mesa. Os Srs. Deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão
registrar seus nomes na referida lista.
Devo manifestar a nossa satisfação de estar aqui o presidente da CBF,
José Maria Marin, já pela segunda vez nesta Casa. Visitou a Comissão de
Turismo e Desporto desta Casa assim que assumiu a direção da CBF. Foi
convidado para vir a esta Comissão em audiência pública. De pronto,
pediu que marcássemos a data. Marcamos a data de hoje, e ele está aqui
para falar sobre as ações da CBF e da nossa querida seleção canarinho.
Da mesma forma, o diretor-executivo de operações do Comitê
Organizador da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014, Ricardo Trade, a
quem agradeço o convite que fez a esta Presidência para estar presente
em Vitória, Espírito Santo, em evento lá realizado pelo COL, onde fomos muito bem recepcionados pelo presidente da Federação de Futebol
do Estado do Espírito Santo, o nosso colega Marcus Vicente. Agradeço
muito a Marcus Vicente a fidalguia e ao governador Renato Casagrande,
que nos recebeu muito bem e a todos os que lá estavam presentes.
Parabenizo o nosso querido amigo Marco Polo Del Nero por ter sido
eleito membro do Comitê Executivo da Fifa, um cargo importante para
o Brasil, já que esse cargo pertence à Conmebol. Temos a honra de ver
o nosso presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del
Nero, como membro executivo da Fifa, representando a Conmebol e
sendo um brasileiro que nos honra na Fifa.
Dito isso, vou passar a palavra ao Dr. José Maria Marin, ilustre presidente da Confederação Brasileira de Futebol e do Comitê Organizador
da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014.
Nós procuramos dividir esta audiência pública em três momentos.
O primeiro momento é do presidente da CBF, que deverá falar sobre a
Confederação Brasileira de Futebol e sobre a nossa Seleção Brasileira.
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No segundo momento, o diretor do Comitê, Ricardo Trade, falará sobre
a organização da Copa do Mundo 2014. Por fim, no terceiro momento, o nosso querido Marco Polo Del Nero falará sobre a Fifa – terá
essa oportunidade, meu caro presidente, para falar sobre o Comitê
Executivo da Fifa.
Com a palavra o ilustre presidente José Maria Marin, que dispõe de
10 minutos.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero expressar meus sinceros agradecimentos ao presidente desta Comissão, o deputado José Rocha, que me fez mais um convite de forma muito gentil. Na sua pessoa, quero saudar todos os ilustres
membros da Mesa, que já foram mencionados.
Eu vim do meio político, vim do Legislativo. Por isso, creio que
posso chamá-los de meus colegas. Refiro-me aos Srs. Deputados e às
Sras. Deputadas.
Saúdo a imprensa aqui presente, os convidados.
Quanto à imprensa, quero prestar-lhe minha homenagem pelo transcurso do Dia do Jornalista, 7 de abril.
Renovo meus agradecimentos com referência à primeira vez em que
estive aqui. Enviei uma correspondência a todos os parlamentares desta Comissão, mas quero agora, pessoalmente, mais uma vez, renovar
os meus sinceros agradecimentos pela acolhida. Eu me senti como se
ainda fizesse parte do Legislativo, junto com uma verdadeira família.
Renovo, portanto, na pessoa do grande presidente, o meu grande amigo
deputado José Rocha, os meus agradecimentos.
Eu completei, na última segunda-feira, 30 dias à frente da Confederação
Brasileira de Futebol, e administrar a Confederação Brasileira de Futebol
não é fácil, mesmo com a experiência que adquiri no próprio futebol,
primeiro como atleta profissional que fui do São Paulo Futebol Clube,
depois, como presidente da Federação Paulista de Futebol, durante seis
anos. É muito difícil, é de grande responsabilidade ocupar o cargo de presidente da maior entidade do futebol brasileiro. Mas, graças à colaboração
dos companheiros, graças às críticas construtivas da própria imprensa e,
o que é muito importante, graças à confiança de inúmeros amigos – no
Legislativo encontrei diversas vozes que me orientaram, que me aconselharam, que me deram total apoio –, nós estamos cumprindo a nossa missão. Temos certeza absoluta de que vamos corresponder à confiança de
todos, principalmente do torcedor brasileiro.
93

Tenho percorrido alguns estados do nosso país. Estive também na
sede da Fifa e tomei conhecimento de alguns problemas ainda pendentes com relação à próxima Copa das Confederações e à próxima
Copa do Mundo.
A primeira missão que tive pela frente foi procurar resolver aquilo que
parecia ser um grave problema relacionado com a Arena Pernambuco.
Sem ter procuração do competente governador Eduardo Campos, tomei a liberdade de defender os reais e legítimos interesses do seu estado e me comprometi, juntamente com o Dr. Marco Polo Del Nero,
que, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, tinha tomado posse
como membro do Comitê Executivo da Fifa, a nos dirigirmos, quando
do retorno ao Brasil, a Pernambuco, para tratar diretamente com o governador Eduardo Campos daquilo que poderia ser, futuramente, um
grande problema. Na chegada ao Brasil, fomos a Pernambuco. Tivemos
oportunidade de falar com o governador e, de perto, conhecer a grande
obra que está sendo realizada naquele estado.
Confesso aos senhores e às senhoras que tive uma agradável surpresa.
Lá não se está construindo apenas uma arena esportiva, mas uma grande cidade, um polo moderno de grande desenvolvimento. Eu não tenho
dúvida nenhuma de que, após a sua conclusão, será o grande legado para
Pernambuco a sua arena esportiva. Não se resume apenas ao local onde
vai ser disputada a Copa das Confederações e Copa do Mundo. Trata-se
de uma cidade moderna, que já está gerando milhares de empregos e,
além do mais, será motivo de orgulho não só para o povo pernambucano, mas para todo brasileiro. Será um exemplo da nossa competência, da
nossa capacidade e, o que é muito importante, será, a meu ver, o grande
legado para Pernambuco, a sua arena esportiva.
Digo com convicção que todas as obras que estão sendo realizadas no
Brasil, com referência às praças onde será disputada a Copa do Mundo,
são muito importantes.
Quero dizer, não só como presidente da Confederação Brasileira de
Futebol, mas como brasileiro, que a grande obra, sem dúvida nenhuma,
além dessas arenas que estão sendo construídas, é a construção de uma
grande Seleção Brasileira. O que o brasileiro quer é ver a nossa Seleção
correspondendo totalmente à expectativa. A Seleção várias vezes campeã do mundo terá, em 2014, a grande oportunidade de transformar em
grande alegria a grande tristeza que ocorreu em 1950.
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Tenho dito a meus colegas, não como presidente da Confederação
Brasileira de Futebol, mas como brasileiro, que, em 1950, tinha 17 anos
e já jogava futebol profissional pelo São Paulo Futebol Clube, uma vez
que o jogador titular do São Paulo, o Friaça, era o ponta-direita titular
da Seleção Brasileira. Eu fui campeão brasileiro de juniores, no Rio de
Janeiro, e passei da equipe de juniores diretamente para a equipe titular
do São Paulo Futebol Clube. E eu não vi a Copa do Mundo de 1950, eu a
ouvi, porque não existia ainda a televisão.
Fiquei muito feliz quando o presidente Ricardo Teixeira transformou
em realidade o grande sonho de milhões de brasileiros, o de o nosso país
ter mais uma vez a oportunidade de apresentar ao mundo uma grande
Copa do Mundo. E vou um pouco mais além: é uma grande oportunidade também para nós, brasileiros, mostrarmos ao mundo inteiro que o
Brasil não se resume apenas ao seu bom futebol, respeitado no mundo
inteiro, campeão do mundo por várias vezes, que o Brasil não se resume
apenas ao seu carnaval, ao seu samba. Não. O Legislativo, o Executivo,
todos nós teremos a grande oportunidade de mostrar ao mundo inteiro
que somos muito mais do que isso. Há a nossa pujança econômica, as
nossas riquezas naturais, a nossa música e, o que é mais importante, a
maneira generosa de o brasileiro receber, de mãos estendidas, os seus
irmãos da América do Sul, da América Latina, da América do Norte,
enfim, do mundo inteiro e mostrar, acima de tudo, o seu calor humano.
Algumas vezes se diz que São Paulo possivelmente estaria acumulando muito poder esportivo. É um equívoco. Eu até relevo esse ligeiro equívoco. Nós, em São Paulo, concentramos brasileiros. Com muito
prazer, concentramos um grande número de brasileiros. Lembro que
São Paulo teve um prefeito que era de Mato Grosso, o presidente Jânio
Quadros; teve uma prefeita nordestina, a deputada Luiza Erundina; teve
um prefeito carioca, Celso Pitta. Lembro ainda que um metalúrgico em
São Paulo, nordestino, tornou-se presidente da República. O próprio
ministro do Esporte, que foi eleito deputado por São Paulo – pertence
a esta Casa –, todos sabem, é alagoano. Então, São Paulo tem grande
alegria, satisfação e honra de concentrar centenas de brasileiros que lá
vivem, trabalham e nos representam.
Quero finalizar dizendo que todos nós temos uma grande responsabilidade, a CBF, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, perante a nossa
população. Devemos, dentro da maior harmonia, do maior objetivo e da
maior franqueza e lealdade, procurar os melhores caminhos para que a
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Seleção Brasileira corresponda amplamente aos sonhos e aos anseios do
povo brasileiro.
Nessa caminhada, nós, da CBF, não temos a menor dúvida de que
esta Comissão, que presta relevantes serviços ao esporte, ao futebol brasileiro, ao turismo, estará caminhando conosco, em todos os sentidos,
por intermédio não só do ilustre, competente e amigo deputado José
Rocha, mas de todos os seus membros. Já no primeiro contato sentimos
que nosso anseio, nosso grande sonho será realizado: que a tristeza de
1950 se torne uma grande alegria para todo o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao ilustre
presidente José Maria Marin os esclarecimentos prestados.
Registro a presença do vice-presidente da CBF, Weber Magalhães; do
presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Miguel de Oliveira; do
presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Marcus Vicente;
do nosso querido amigo Vandenberg Machado, assessor da CBF; do
nosso querido ex-deputado Pedro Canedo; de Flávio Peruzzi, diretor da
Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, e de toda a diretoria da
Confederação Brasileira de Beach Soccer, na pessoa de seu presidente,
Marcos Spironelli.
Passo a palavra ao ilustre Sr. Ricardo Trade, diretor-executivo de
operações do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Fifa Brasil
2014, que disporá de 10 minutos.
O SR. RICARDO TRADE – Boa tarde a todos.
Saúdo o grande amigo deputado José Rocha, presidente da Comissão
de Turismo e Desporto, e todos os membros da Mesa, como fez o presidente Marin, e os demais deputados, alguns amigos, como o deputado
Jonas Donizette, com quem estive num evento em Campinas.
Muito bem disse o presidente Marin – quem sou eu para ter a sua oratória? –, é a coisa mesmo de ser brasileiro. Na minha apresentação não
falarei de mim, mas do conteúdo, do que está sendo feito pelo Comitê
Organizador, pela Fifa, pelo Brasil, pelos estados, pelas sedes. Ninguém
faz nada sozinho. Os senhores vão ver que realizaremos uma belíssima
Copa do Mundo. Vamos, sim, ter orgulho de sermos brasileiros.
Nossa apresentação é simples. Vamos mostrar um pouco do que
está sendo feito e a importância da Copa do Mundo para o nosso país.
Vamos falar do legado da Copa do Mundo, de alguns números que ficarão para o nosso país e para o futebol, do progresso do trabalho do
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Comitê Organizador, liderado pelo nosso presidente, José Maria Marin,
do planejamento da Copa do Mundo, com o detalhamento de algumas
áreas funcionais – não vou poder detalhar todas elas por não haver tempo para isso.
(Segue-se exibição de imagens.)
Estamos em 2012. No ano que vem ocorrerá a Copa das Confederações
e as nossas próximas entregas. Às vezes, usamos algumas siglas, como
FCC, que significa Fifa Confederations Cup. Queremos apenas esclarecer que se trata da Copa das Confederações – desculpem o erro no
eslaide, que vamos corrigir.
A Copa do Mundo e a Fifa em números. São 73 mil horas de transmissão, o equivalente a oito anos de tevê ligada – imaginem isso –, com
metade da população mundial sintonizada.
Alguns números superlativos: 18 mil voluntários; 240 mil credenciados; 17 mil representantes da mídia, todos expondo o nosso país.
O legado para o Brasil. Segundo estudo da Ernst & Young Terco,
encomendado pelo próprio governo federal já no início do projeto de
2008, quando começamos a falar sobre isso – são dados de 2010 –, a
movimentação na economia será de 112 bilhões até 2014. Haverá vários
investimentos em infraestrutura nas cidades. O presidente Marin citou
o caso de Recife, que é emblemático, porque se trata de legado que vai
mover a cidade, tirá-la daquele eixo litorâneo, puxando-a para o interior, fazendo uma nova cidade, deixando um legado de infraestrutura.
Mas, se os senhores visitarem todas as cidades, como estamos fazendo
(o presidente Marin vai iniciar essa visita conosco agora), verão que várias cidades estão mostrando essa pujança no que diz respeito a obras de
infraestrutura. Vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Impacto direto de 2,17% do PIB, arrecadação tributária adicional de
18 bilhões de reais. São estimativas.
A Copa é catalisadora de obras públicas: melhoria no sistema de
transportes; estradas novas; VLTs e BRTs; várias obras de mobilidade
urbana espalhadas nessas cidades e também nas que vão ter centros de
treinamento; criação de polos de desenvolvimento. Um caso claro é a
área de Itaquera, em São Paulo. Para a área de Itaquera, para Recife,
para a área onde vai ficar a cidade da Copa, haverá legado expressivo de
crescimento. Trata-se de novo polo de desenvolvimento.
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Novos estádios e nova era no tratamento ao torcedor: lugares marcados, mais segurança, acessos amplos e organizados. Os estádios estão
sendo construídos, mas não somos nós que os construímos. Vamos deixar isso claro depois. E os estádios estão sendo construídos com o dedo
da segurança, dos bombeiros, das pessoas que precisam saber como se
entra, como se sai. O público tem que ser bem atendido, precisa saber
como chegar ao estádio, ter o prazer de levar a sua família até lá. Esse é
o legado de uma nova era.
Campos de treinamento no Brasil. Já visitamos mais 170 para identificar cerca de 80 que vão ser reformados, vão ter novas instalações.
Oportunidade para influenciar positivamente o comportamento dos
torcedores. É hora de mudar, e a Copa do Mundo pode deixar esse legado, assim como a Copa das Confederações.
Visibilidade internacional, reposicionamento da marca Brasil no exterior. Já está havendo isso. O Brasil já é respeitado. Isso já está claro pela
pujança da nossa economia, mas também por termos trazido a Copa
para cá, por estarmos mostrando que somos capazes.
Fortalecimento da imagem de país alegre e receptivo. Oportunidade
de transmitir imagem de competência, organização e desenvolvimento
– o presidente Marin citou isso também.
Maior exposição das cidades. O Brasil não é só São Paulo e Rio de
Janeiro, como lá fora por muito tempo foi visto. As 12 cidades estão sendo
vistas. Fala-se sobre elas. Estão sendo mostradas, com sua pujança nas
áreas de economia, turismo. Uma série de coisas pode trazer recursos
para o nosso país. São bilhões de espectadores em mais de 200 países.
Implementação e divulgação de tecnologias verdes. Não sei se os senhores viram a matéria desta semana. Nove dos 12 estádios, todos os
que requerem financiamento do BNDES – não é exigência da Fifa, não
é exigência do Comitê Organizador –, todos os que requerem dinheiro
do BNDES têm que ter um certificado de sustentabilidade. Isso vai fazer
com que 9 dos 12 estádios, pelo menos, tenham certificação ambiental
e de sustentabilidade depois da Copa. É um legado impressionante, que
nenhum país tem igual.
Consolidação da nossa imagem, posicionamento turístico. Tratase de melhorar o bem receber. Não basta o Brasil ser bonito, ele tem
que aprender a receber melhor, todas as cidades. Nós acompanhamos
isso. O Ministério do Turismo e a Embratur têm os seus projetos. Não
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é função do COL, mas fazemos o acompanhamento. Dialogamos com o
Ministério do Esporte o tempo inteiro e com os outros ministérios sobre
a qualificação profissional das pessoas. Refiro-me a falar inglês e espanhol, atender bem, saber atender num hotel, oferecer serviço de motorista de táxi, haver táxis no aeroporto, transporte público no aeroporto
para os turistas, diversificar a oferta de destinos de novos produtos turísticos, aumentar progressivamente o ingresso de turistas e divisas no
país. Estou falando de legado.
Vou falar um pouco sobre o progresso do COL – tenho pouco tempo, mas quero fazer toda a apresentação. Esse é um dos eslaides mais
importantes para o conhecimento dos senhores. Alguns dos senhores
já sabem disto: empresa privada, independente da CBF. Nós brincamos
aqui que temos o mesmo presidente, mas a CBF é um dos 32 clientes que
vamos atender, um dos 32 países da Copa para os quais temos de prover
serviços, transporte, alimentação, bons campos de treinamento. E nós
vamos realizar muito bem o atendimento. Não tenham dúvida disso.
Cem por cento de financiamento pela Fifa. É dinheiro privado, vindo da Fifa e auditado pela Ernst & Young. Foi feito um orçamento junto com a Fifa de todas as nossas despesas até 2014 para execução do
evento. Essas despesas são auditadas em tempo pela Ernst & Young.
Ela assina conosco todas as despesas. Há uma auditoria ao final de cada
ano, independentemente das demonstrações financeiras, mesmo sendo dinheiro privado. Para nós é uma segurança. Mesmo vindo da Fifa,
mesmo sendo privado, tem-se o controle de que aquilo está sendo feito
dentro daquelas rubricas.
O Comitê Organizador não contrata obras, apenas monitora o andamento dos trabalhos. Eu vou mostrar depois para os senhores um relatório nosso de monitoramento onde são realizados os jogos. Nós apenas
dialogamos com as 12 cidades. Temos uma sala de monitoramento com
12 câmeras. Vamos falar disso. Nós apenas monitoramos o que os estados e as sedes, ou os clubes privados – no caso do Inter, do Atlético
Paranaense –, estão fazendo e dialogamos com eles. Mas não somos, no
caso, responsáveis.
Vemos agora um pouco das áreas que existem lá dentro.
Aí, uma gama de áreas funcionais que se tem de tratar dentro do
Comitê Organizador. O mais importante desse eslaide é mostrar que a
Fifa está interligada conosco. Uma coisa muito interessante nessa forma de fazer a Copa do Mundo, ela já mora no Brasil. Aproximadamente
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15 pessoas da Fifa estão trabalhando conosco no mesmo prédio, dialogando. Nós não precisamos ir a Zurique. Eu não tenho procuração
também para falar em nome da Fifa – o presidente Marin sempre diz
isso –, mas eles são muito colaborativos, têm experiência e nos trazem
uma série de coisas. É uma entidade que nos tem ajudado muito na
construção dessa competição.
Planejamento. São três correntes. Eu não posso aqui ficar detalhando, porque não vai dar tempo. Mas o mais importante é esse quadro,
que mostra...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Ricardo, pode estender um pouco o seu prazo para fazer essa exposição.
O SR. RICARDO TRADE – Estamos em 2012. Nós estamos fazendo
os conceitos de operações, em que cada área diz o que vai fazer. Eu sou
da área de operações de imprensa. Eu digo: “Quero receber o transporte
para o meu jornalista na porta do Maracanã”. Digo ainda: “Mas eu quero
que, dentro do Maracanã, um carrinho de golfe o leve, porque ele vai
estar carregando muitos equipamentos”. Nesse processo de integração,
a minha área de transportes vai dizer: “Puxa vida, mas isso não estava no
meu plano. Como é que eu vou fazer? Vamos discutir orçamento”. Então,
vai-se integrando e montando toda uma operação.
Começamos a ir para as cidades, já em maio deste ano, em junho
deste ano, para fazer a Copa das Confederações – a indicação é sempre
em verde. A partir de janeiro, começaremos a ficar prontos para fazer.
Vamos realizar eventos-testes, simulações de problemas. É como numa
cozinha nova, tem que queimar panela. As pessoas nos perguntam: os
estádios vão estar prontos e vão poder receber jogos dos seus campeonatos estaduais? É claro que sim. Nós vamos oferecer estímulo para que
os realizem, a fim de que possamos mesmo queimar a panela. Depois,
claro, haverá um período exclusivo, eles ficarão por nossa conta, para
execução de eventos que vão servir de teste para a realização da Copa do
Mundo. A mesma coisa é feita depois, esse sistema todo para a Copa do
Mundo – eu estava falando, ali, da Copa das Confederações.
Os estádios. Vou passar rapidamente as imagens. São fotos atuais,
feitas na semana passada.
Isso é para mostrar mais um pouco que não é só o estádio, há um
legado. É, sim, um estádio, mas há uma série de coisas no entorno dele
para a realização de uma Copa do Mundo. Às vezes, há estruturas tem-
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porárias. “Ah, mas é preciso fazer um centro de imprensa no Mineirão?”
– dou um exemplo da minha cidade. No Mineirão precisa haver um centro de imprensa em estrutura temporária? Não. Talvez se use o próprio
Mineirinho, para não haver mais gastos.
Existe, portanto, um estudo, feito junto com as sedes, para que se
chegue ao melhor desenho. Mas se trata de algo complexo, não é uma
competição simples. Em vez de se receberem, como num jogo do
Campeonato Brasileiro, 100, 200 jornalistas, recebem-se três mil jornalistas num jogo de Copa do Mundo. Então, as áreas têm que ser maiores
para se fazer o atendimento, assim como tem que ser maior a capacidade da internet para envio de fotos, a capacidade da internet para as
transmissões de televisão. São 150 pessoas de televisão por equipe, em
cada um dos estádios. Multiplique-se isso por 12. Na verdade não são
12; multiplique-se por oito, que algumas equipes vão se movimentando
dentro dos estados. Mas isso é só para se ter uma ideia da complexidade.
Nós temos uma sala no Comitê, onde fazemos o monitoramento.
A pessoa fala: “Estou trabalhando à noite, estou com três turnos lá, no
Maracanã”. Olhamos pela câmera e dizemos: “Está mesmo, ela está trabalhando com três turnos”. Há engenheiros e arquitetos espalhados nas
12 cidades, dialogando com as cidades, sempre em diálogo. Nós não somos fiscais, nós estamos dialogando: “O que você precisa mais? Como
estão as coisas?” Isso tem funcionado muito bem. Mas, novamente, na
integração, falamos todos os dias com as sedes, realizamos videoconferências, falamos com eles.
As 12 sedes. Os senhores já as conhecem.
Esse é o Mineirão. Mostra-se como ele vai ficar, o projeto final, e
como ele está hoje.
Brasília. Vemos aí como está hoje. Está bom o andamento.
Cuiabá. Como ele está hoje. Fizemos a visita há uns 15 dias.
Curitiba. Como vai ficar e como está hoje. É uma obra pequena, não
é uma obra muito grande.
Fortaleza. Estão muito adiantadas também as obras do estádio.
Vemos como está e como vai ficar.
Manaus. É um belo estádio a Arena da Amazônia. Vemos aí como ele
está hoje.
Natal. Começou atrasado. Para mim – não posso falar isso, porque
sou membro do Comitê –, uma das arenas mais bonitas é a Arena das
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Dunas, de Natal. Vamos fazer aqui a defesa. Estão trabalhando forte
para compensar a demora no início das obras. Mas está tranquilo, está
dentro do cronograma.
Porto Alegre. Também nos deu uma alegria muito grande cerca de
20 dias atrás, quando foi assinado o contrato entre o Internacional e a
Construtora Andrade Gutierrez. Agora a obra está decolando. Mas é
uma obra simples. Está dentro do cronograma.
Recife. É o caso emblemático de que o presidente falou. Talvez seja a
obra que nos propiciará o maior legado. “Ah, vai ficar pronto.” Não basta
ficar pronto só o estádio. Quanto aos outros estádios, as vias de acesso já
estão prontas. Nesse, não. Haverá necessidade de estádio, vias de acesso, chegada de tecnologia, iluminação chegando lá. Então, a obra é um
pouco mais complexa, mas ela também está andando bem. As nossas
construtoras são pujantes – os senhores vão ver daqui a pouco – e nos
ajudam a ter confiança. Enfim, essa é a Arena Pernambuco. Vejam que
já está tomando forma.
Rio de Janeiro, Maracanã. Estamos monitorando em cima. Lá é a nossa casa. Então, monitoramos mais em cima ainda. Estão trabalhando em
três turnos, também numa velocidade impressionante. Vai ficar lindo.
Salvador. Como vai ficar e como está hoje. Também já está tomando uma forma incrível. Se forem lá, ficarão impressionados, arrepiados. É impressionante.
São Paulo. Arena de São Paulo. Também está andando a todo vapor.
Começou com atraso, mas, impressionantemente, já está batendo outras, no ritmo dela. Não sei se é a força da torcida do Corinthians, não
sei o que é, mas está andando muito bem.
Agora, um pouco das áreas. Todos os estádios vão ter esses tipos de
áreas. Mas não vou descer a detalhes agora, porque não há tempo.
As construtoras. Vejam a qualidade. Quando os próprios membros da Fifa vêm aqui, que são engenheiros, alguns são técnicos, ficam impressionados com a capacidade das empresas. Só para que os
senhores tenham uma ideia – não estou fazendo apologia de nenhuma delas –, a Norberto Odebrecht, que tem quatro dos estádios, tem
122 mil funcionários em 22 países. O número de funcionários que ela
tem é maior que o de muitas cidades. Quer dizer, essa pujança, essa
capacidade de mobilização de recursos nos dá a certeza de que tudo
vai ficar pronto a tempo.
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O centro de treinamento a que o nobre deputado se referiu e os campos de treinamento. Vamos falar um pouquinho da diferença entre eles.
O centro de treinamento é onde as seleções ficam no dia anterior ao jogo
para irem às cidades em que vão jogar. E os campos de treinamento são
os campos que temos em cada uma das cidades. Quando a equipe vier
jogar em Brasília, ela não poderá treinar no Estádio Nacional, porque a
grama estará sendo poupada. A equipe vai somente fazer o reconhecimento do gramado, mas terá um campo de treinamento. É nossa obrigação também prover esse campo, identificar, fazer contratos em relação
a esse e a mais 80 campos-bases para seleção. Depois as seleções vão
escolher onde ficarão, não é nossa obrigação.
Campo para treinamento nós escolhemos. Isso nós identificamos,
colocarmos num catálogo. Depois os países entram e começam a fazer
a identificação. Isso já está gerando movimento. Vários dos estados dos
senhores já receberam seleções. Nesta semana a Bélgica está no país
para visitar alguns desses campos informalmente, porque eles não podem “bidar”, entrar no BID para isso. Enfim, já existem países fazendo
visitas. A Alemanha já veio, os Estados Unidos já vieram, a Inglaterra já
veio, mesmo não sabendo se estarão classificados.
Já fizemos, como eu disse, muitas visitas, já percorremos mais de
27 mil quilômetros, procurando esses campos, fazendo relatório concernente a grama, estrutura. Recebemos 279 candidatos e já inspecionamos 244. Vamos sair com as versões, os catálogos. Nisso a Fifa
nos tem ajudado muito. Haverá muito boa qualidade. O Brasil está
dando show nisso. São os senhores, somos nós, é o povo brasileiro,
por meio do Comitê.
Operações de transporte. Também não vou descer a detalhes. Mas
o que fazemos antes do jogo? Planejamos a operação, sentamos com as
cidades – a nossa equipe de transporte está rodando as 12 cidades –, fazemos um plano de transporte para atender não só os membros da Fifa,
os jogadores, os atletas, os árbitros, mas também os cidadãos, a fim de
se manter a rotina da cidade, e os espectadores que vão chegar ao aeroporto. Como eles vão chegar ao aeroporto? Como eles vão ser atendidos
no aeroporto? Vai haver um balcão relativo ao deslocamento deles para
o estádio? Vai haver um guia? Haverá sinalização? Quem vai dizer a eles
que peguem esse ou aquele transporte público?”
Todo esse planejamento está sendo feito, mas os órgãos públicos estão
integrados conosco. Não há uma operação isolada. É função nossa colocar
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os aviões para as equipes, os carros para os membros ou para as delegações, o ônibus para a delegação ir ao estádio, o ônibus para transporte dos
árbitros. Tudo isso é nossa função, assim como providenciar shuttle para
levar a mídia dos hotéis para o estádio, do aeroporto para os hotéis. Mas
o transporte de espectadores não é nossa função. Eles têm de utilizar o
transporte público da cidade. Então, nós temos de estar integrados.
Além disso, temos de fazer com que as cidades se movimentem
normalmente. O cidadão tem de andar. Estamos planejando isso com
as 12 cidades. São visitas exaustivas, planejamentos. Por isso temos
sempre a certeza de que vai dar certo, porque está todo mundo envolvido para que dê certo. É impressionante a receptividade das secretarias da Copa de cada estado nesse sentido.
Isso que vemos agora é só para dizer, durante a Copa, o que temos de
fazer. Não posso descer a detalhes, porque, do contrário, não concluirei
esta exposição.
Quanto à segurança, a função do Comitê é de fora da instalação para
dentro. A segurança pública cuida da segurança nos entornos, nos aeroportos, nas ruas, nos hotéis externamente. Dentro da instalação, vamos
trabalhar com segurança privada, integrada, claro, com a Polícia Militar,
cada uma respeitando a sua atividade constitucional. Então, vai ter força
de resposta da PM. Vão estar preparadas para atuar. Vamos ter forças
de resposta no caso de terrorismo, é claro. Todo esse planejamento é
feito junto com a Fifa, com o Ministério da Justiça e sua Secretaria de
Segurança para Grandes Eventos. Ela é que opina em tudo isso, junto
com a nossa área interna do COL. Isso é só para que os senhores entendam como funciona a divisão ali também. Não posso descer a detalhes
porque não disponho de tempo.
Um pouquinho agora do que fazemos no perímetro externo.
Realizamos a verificação visual do bilhete, vemos se há portão, cerca,
fazemos a revista para ver se a pessoa está entrando com algum material
que possa causar incômodo. Então, há uma série de coisas que são de
praxe, mas, no caso da Copa do Mundo, são um pouco exacerbadas.
Podemos muito bem deixar algum legado disso depois para o país, para
as operações dos jogos do Campeonato Brasileiro. Há a responsabilidade de cada um. A Polícia Militar ou a Guarda agindo fora. Dentro, quem
está tomando conta.
Vomitórios – que nome feio! São essas bocas de túnel.
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Voluntários. Trata-se de um programa sensacional que vai recrutar,
selecionar e treinar mais 80 mil voluntários. Vamos usar só 18 mil. Mas
nós vamos recrutar e treinar esses voluntários. O projeto está sendo desenvolvido e será lançado no próximo mês, junto com a Fifa e o governo
federal. Há um projeto muito legal, muito interessante de capacitação
de pessoas, treinamento em línguas, treinamento em habilidades para
cada uma das funções, para que essas pessoas, posteriormente, estejam
capacitadas para o primeiro emprego.
A atuação dos voluntários. São mais ou menos 1.200 por cidade, num
total de 18 mil.
As nossas próximas entregas. Como eu disse, já fizemos a montagem
de estrutura de monitoramento. Já mapeamos os COTs, os centros oficiais de treinamento. Já fizemos o sorteio das eliminatórias, no ano passado, um evento sensacional, na Marina da Glória, no Rio. Elaboramos
a tabela da Copa das Confederações e a da Copa do Mundo. É claro que
a da Copa das Confederações ainda será aprovada, porque não sabemos
se vão ser quatro, cinco ou seis cidades. Depende de uma coisa que vou
falar daqui a pouquinho.
Essas são as principais entregas para 2013 e 2014. Também não há
tempo para detalhar. Mas tudo isso são entregas nossas e do governo, o
que temos que fazer. Temos muita coisa, a Copa está chegando, os jogos
estão chegando, o futebol está chegando ao nosso país, e as obras estão
mostrando isso. Será um ano-chave para nós. Em 2012, estaremos preparados. Após a Euro e os Jogos Olímpicos de Londres, todos os olhares
vão se voltar para cá.
A Copa das Confederações, uma das meninas dos olhos. O presidente defende isso conosco também. Vamos não só fazer um teste. Sempre
se considerou a Copa das Confederações um teste. Costumamos chamar de festival de campeões. As duas cidades representadas em vermelho são as cidades que estão em condicional, porque dependem ainda
de aprovação. Não se sabe se vão estar prontas em tempo hábil. A data
é 28 de fevereiro do ano que vem. Essas duas cidades ainda dependem
disso. É o que o presidente Marin acabou de dizer. Ele esteve em Recife.
Estão provando que podem ser. É uma análise técnica da Fifa. Vão vir
aqui no final do mês, vão examinar isso, e até o final de maio vamos ter
essas respostas.
Mas esse é o conceito de seis cidades, metade das cidades da Copa do
Mundo. É mais do que um evento-teste, é um festival de campeões: Brasil,
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Espanha, Japão, México e Uruguai, mais o campeão da Europa, porque
a Espanha já está classificada, e mais o campeão da África e da Oceania.
Que bela competição de oito equipes será. Serão aproximadamente três
jogos em cada cidade, mantendo-se os estádios cheios.
Será uma grande oportunidade para os fãs brasileiros, porque, nesta Copa das Confederações, queremos mudar um pouquinho disso
também. A tradição é não haver tanto turista estrangeiro na Copa das
Confederações. Estamos tentando mudar isso. Mas passa a ser uma
oportunidade também para os fãs brasileiros, uma oportunidade para
se mostrar o Brasil e as sedes já prontas, para se fazer a preparação para
o que virá depois.
Momentos-chave que temos. Lançamento oficial do slogan ainda
neste primeiro semestre. Vamos mostrar o local e o sorteio da Copa
das Confederações e da Copa do Mundo ainda neste primeiro semestre.
Vamos lançar o programa de voluntários. Vamos anunciar a tabela e a
confirmação das sedes da Copa das Confederações ainda no primeiro
semestre. São todos pontos-chave que vamos ter de trabalhar. E estamos
trabalhando junto com a Fifa.
Lançamento oficial da mascote após os Jogos Olímpicos. Sorteio da
Copa do Mundo talvez no finalzinho de dezembro. Quando acabar o
Brasileiro, haverá o sorteio das chaves. Onde vai jogar a Espanha? Em
que grupo ela está? Sorteio da Copa das Confederações então. A venda
de ingressos e o credenciamento da imprensa começam no quarto trimestre deste ano. Tudo isso está fazendo com que nos movamos, mostrando que a Copa está aí.
Basicamente era isso. Mas eu finalizo fazendo minhas as palavras do
presidente Marin. Temos uma confiança enorme. Falo para os senhores de coração. Eu tenho discutido muito isso com o presidente e o Dr.
Marco Polo Del Nero, que nos tem acompanhado em algumas viagens. É
impressionante a capacidade do nosso povo. Nós somos capazes. Se nos
dão condições, e estão nos dando numa série de coisas, vamos ser capazes de realizar belíssimas competições no Brasil. E, mais do que isso,
deixar um legado para o nosso país – não só o legado esportivo, mas um
legado de obras de mobilidade, um legado de aeroportos melhores, um
legado de estruturas melhores para as pessoas se moverem, e um legado
no futebol, de atendimento melhor, para o espectador principalmente, e
até detalhes importantes, pequenos, de que nós vamos cuidar, para que
isso possa ficar depois.
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Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores, e é isso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Meu querido amigo
Ricardo Trade, não haveria melhor pessoa do que V.Sa. para vender esse
grande evento, não só para os brasileiros mas para o mundo, com a sua
belíssima exposição. Ficamos muito agradecidos.
Convido agora o membro do Comitê Executivo da Fifa, Dr. Marco
Polo Del Nero, que também dispõe de 10 minutos. O que é realmente o
Comitê da Fifa, meu caro presidente?
O SR. MARCO POLO DEL NERO – Ilustre presidente José Rocha,
ilustre vice-presidente Afonso Hamm, ilustres deputados federais, ilustres esportistas, senhoras e senhores, é uma honra muito grande aqui
estar presente neste momento. Quero agradecer ao presidente José
Rocha o convite.
Meu querido presidente José Maria Marin, nosso chefe número 1
do futebol brasileiro, que tem a responsabilidade muito grande de fazer a Copa do Mundo no Brasil e, mais do que isso, trazer o título
para o país, depois de nós termos aí passado por maus momentos, no
Campeonato Mundial que nós tivemos no Brasil em 1950, nós temos
agora, depois de muitos anos, a possibilidade de ser sede e a obrigação de ser campeões. Presidente, a responsabilidade é grande, mas eu
tenho a impressão de que, com a força de todos nós, brasileiros – eu
acho que é uma força muito grande, não é? –, com essa corrente de
brasileiros, nós vamos conseguir.
E nós temos de sair vitoriosos, porque logo depois vem a eleição,
como o presidente costuma dizer. Nós teremos eleição de presidente, de
governador, de deputados federais; então, é importante nós darmos o
exemplo para este Brasil, de uma forma geral, de que somos competentes para fazer essa Copa do Mundo.
Mas, voltando um pouquinho aqui, sobre o Comitê Executivo da
Fifa, quero dizer aos senhores que eu fui eleito. Fez-se uma eleição na
Confederação Sul-Americana de Futebol, e o Brasil poderia ter perdido
essa vaga, que era do presidente Ricardo Teixeira, mas nós fomos eleitos
por maioria. Não houve unanimidade, porque havia outros candidatos,
mas o número foi suficiente para que a Conmebol me indicasse para o
lugar do presidente Ricardo Teixeira, juntamente com o presidente Julio
Grondona e Nicolás Leoz, que é o presidente da Conmebol. Nós três
representamos 10 países da América do Sul.
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É importante ressaltar que o Comitê Executivo da Fifa é composto de
seis confederações. Nós somos cinco continentes no mundo, mas lá são
seis confederações, porque na América a representação é dividida entre
Conmebol e Concacaf, e temos as dos outros continentes, da Oceania,
da África, da Ásia e a da Europa, que é a Uefa. Eu tenho a impressão
de que já citei as seis confederações. E nós temos a obrigação de analisar as propostas do presidente da Fifa, discutir os assuntos – somos
representantes de 208 países, e agora vamos ser de 211 países –, e após
essa discussão ainda é levado, aquilo que é discutido lá é levado a um
congresso internacional de que participam 208 países. É esse, mais ou
menos, o processo.
É evidente que aquilo que é discutido naquele instante no Comitê
Executivo da Fifa é uma decisão momentânea, porque têm de ser referendadas muitas dessas decisões no congresso internacional, que é realizado constantemente.
Eu acho que é o que eu podia esclarecer. Para mais alguma coisa, estarei à disposição dos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito bem. Agradeço
ao Sr. Marco Polo Del Nero os esclarecimentos prestados.
Passaremos aos debates, porque encerramos as exposições.
E, agradecendo aqui aos nossos expositores, eu passo a palavra ao
primeiro inscrito desta lista aqui, que se encontra sobre a mesa, que é o
deputado Edinho Bez, de Santa Catarina.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Sr. Presidente, meus colegas parlamentares, inicio agradecendo a presença ao Sr. José Maria Marin, presidente da Confederação Brasileira de Futebol e do Comitê Organizador
da Copa do Mundo da Fifa-Brasil 2014, e da mesma forma ao Sr. Ricardo
Trade, diretor executivo de operações do Comitê Organizador da Copa
do Mundo da Fifa-Brasil 2014, ao Sr. Marco Polo Del Nero, membro do
Comitê Executivo da Fifa, e a todos os que estão aqui, que vieram aqui
prestigiar-nos, de forma direta ou indireta.
Quero parabenizá-lo, Dr. Ricardo, pela exposição, e eu tenho dito, até
porque fui secretário da infraestrutura do estado de Santa Catarina, que
conheço razoavelmente o andamento de obras, os obstáculos etc. Jamais
disse aqui nesta Comissão que não acredito que as obras serão concluídas. Não tenho nenhuma razão para não acreditar, tamanha a nossa
responsabilidade. Está havendo o engajamento de todos, e aqueles que
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não estão diretamente engajados indiretamente ajudam, todos aqueles
mais distantes, torcendo para que as coisas deem certo. Então, quanto
à mobilidade urbana e à capacitação dos profissionais, desde os dos aeroportos, os taxistas, os dos hotéis, dando-lhes pelo menos noções de
inglês e espanhol, nós também não temos dúvidas.
Obviamente, se alguma obra ficar pendente – nós não sabemos; poderá haver algumas denúncias, como nós já nos acostumamos; poderá o
tempo também prejudicar-nos –, não será, porém, o não cumprimento
dessas obras que vai inviabilizar a Copa do Mundo de 2014. Eu, pelo
menos, tenho essa convicção.
A minha maior preocupação, meu caro presidente, já disse aqui nesta
Comissão, é com a Seleção Brasileira. A nossa Seleção Brasileira já teve,
tem e terá a responsabilidade de fazer o Brasil campeão. Nós somos o
melhor futebol do mundo. E aqui nós temos craques, como Romário e
Deley, enfim, e nós também não temos dúvidas de que o Brasil também
tem craques hoje. Mas, meu caro presidente – V.Exa. não tem nenhuma culpa; assumiu agora, e estou apenas prevendo o futuro –, nós não
temos seleção. Isso, depois que nós levantamos e estamos discutindo,
ninguém contestou até hoje.
Estou convicto de que estou no caminho certo. Afonso Hamm, já
conversamos sobre isso, nesse sentido, nas ruas, já conversamos, porque
não é possível que o Brasil, que tem o melhor futebol do mundo, o Brasil,
que vai sediar o maior espetáculo, o maior evento do mundo do futebol,
jogando na sua casa, não seja o campeão. A responsabilidade maior da
CBF, além de outras já citadas aqui, é fazer o Brasil ser campeão.
V.Sa. disse ainda há pouco, e é verdadeiro, que em 1950 o povo brasileiro não viu, não tinha a tecnologia de hoje, nem mesmo televisão,
mas ouviu e chorou quando nós perdemos a Copa do Mundo de 1950.
Então, o que eu quero dizer é que ainda há tempo de passar, de levar ao
seu conhecimento – e isto é obrigação nossa, como brasileiro, torcedor
e até como representante aqui no parlamento brasileiro –, que estamos
preocupados, sim, com a Seleção.
Mas felizmente nós temos craques. Felizmente nós temos jogadores.
De que precisamos, então? Aqui eu não tenho a menor pretensão de
querer ensinar alguém, nem de querer dizer à CBF como fazer; aqui eu
falo mais como um torcedor e apaixonado pelo futebol que quer o bem
da Seleção Brasileira. Hoje, com toda a sinceridade, se essa Seleção que
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está aí jogar com o Barcelona, nós teremos dificuldades de ganhar do
Barcelona. Não estou falando nem da Seleção Espanhola.
Então, de que precisamos? Eu vou arriscar dar uma sugestão simples e humilde, de quem não é profissional, e sim torcedor, embora
na minha família tenha havido um profissional. Meu pai também foi
craque de futebol. Quero dizer o seguinte: quem analisa o Barcelona
vê que ele está jogando com o mesmo time há muito tempo. Se analisarmos o Palmeiras da época do Oswaldo Brandão, veremos que foi o
mesmo time por muito tempo. Aliás, Oswaldo Brandão ia para a arquibancada muitas vezes porque não tinha o que fazer com o time. O
time sabia o que tinha de fazer em campo, e não precisava de o técnico
estar ali. Até incomodava.
Então, fica esta sugestão: que convoquem ou selecionem, na ordem
de 30 craques, que nós temos, e mantenham esses mesmos jogadores até
a Copa do Mundo. É a minha colaboração.
E parabéns! Obrigado por ter-nos atendido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos fazer um bloco
de quatro deputados; a cada quatro, os nossos convidados vão anotando
as perguntas de cada deputado para depois responder.
Então, passo a palavra agora ao ilustre deputado Vicente Candido.
O SR. DEPUTADO VICENTE CANDIDO – Presidente José Rocha,
quero parabenizá-lo aqui pelo trabalho. Cumprimento o presidente
Marco Polo, companheiro de muitas tarefas. Presidente Marin, também
quero parabenizá-lo pelas primeiras iniciativas à frente da CBF, que
se sintonizam com o sentimento do torcedor brasileiro e também dos
membros desta Comissão. Ricardo Trade, parabéns também, pelo trabalho à frente do Comitê.
Eu queria poupar Ricardo, fazer aqui uma observação e ouvir rapidamente o presidente Marco Polo e o presidente Marin. Houve a preocupação, presidente Marin, durante os cinco meses em que estivemos às voltas com a Lei Geral da Copa, dos vários membros aqui, desta Comissão,
com o legado que devemos deixar para após a Copa do Mundo, ou até
após as Olimpíadas. Eu sei que é a preocupação de V.Sa. e também do
presidente Marco Polo, que têm contribuição a dar; a Federação tem
textos, inclusive, a oferecer aqui ao Congresso Nacional. E, diante de
alguns desafios, eu creio que, em infraestrutura, por muito que o Brasil
faça para a Copa, ainda será pouco, pelo nosso crescimento. Parte dos
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estádios temos futebol suficiente para encher, e, sendo arenas de multiuso, certamente terão função social, essas arenas, talvez com cuidados
especiais em algumas, mas, em número, muito poucas. Eu acho que a
economia brasileira e a ousadia dos governantes vão permitir que essas
arenas deem resultado e não sejam nenhum elefante branco.
Mas fica a dúvida sobre as nossas políticas para o esporte brasileiro. Eu acho que há um sentimento desta Comissão, do Congresso, da
sociedade, acho que trazido também por V.Sa. aqui – conheço bem o
pensamento de V.Sa. e do presidente Marco Polo –, de que é o momento
de fazermos política para o futebol. Já fizemos muita política com o futebol, mas eu acho que este é o momento de os dirigentes, os deputados e
deputadas, os amantes, os produtores esportivos fazerem a política para
o futebol, de nos debruçarmos em cima disso. O ministro Aldo Rebelo
também está sintonizado com esse sentimento.
Construir um programa de esporte educacional exemplar para o
Brasil eu acho que é imprescindível. Trabalhar o fortalecimento econômico dos clubes é uma matéria necessária; ganhamos muito nos últimos
anos e hoje nós temos clubes aqui dos mais rentáveis, de maior faturamento do mundo, como Corinthians, São Paulo e Flamengo, mas ainda
temos o êxodo dos nossos atletas, ainda é preciso fortalecer mais. Não
podemos permitir que a carga tributária de entidades esportivas sem
fins lucrativos seja parecida com a carga tributária de uma empresa privada, e assim também para as entidades culturais.
Precisamos revitalizar a Timemania, dar transparência à gestão dos
clubes para que possam ser beneficiários de orçamento público, de verba pública, trabalhar o fundo de previdência para os atletas. A premiação para esses atletas, como estamos fazendo aqui para os campeões
das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970, eu acho que é matéria que
nós devemos entregar à população brasileira antes da Copa do Mundo,
para que nós possamos sonhar, talvez não ainda nessas Olimpíadas, mas
nas próximas, seja onde for, disputar em igualdade de condições com os
países que levam as melhores e a maior quantidade de medalhas num
evento dessa natureza.
Então, eu queria ouvir de V.Sa.: em a CBF entrando nessa questão,
hoje, com o presidente Marco Polo representando o Brasil dentro da
Fifa, como é que nós podemos criar essa sinergia para que nós possamos
dar essa resposta e – aí, sim – comemorarmos alguns gols de placa, não
só dentro do campo, mas também fora de campo?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – O deputado Otavio
Leite não está aqui. O próximo é o deputado Afonso Hamm. Ah, desculpem-me, o próximo é o deputado André Figueiredo.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO – Obrigado. Sr.
Presidente, deputado José Rocha, Sr. Presidente da CBF, deputado –
sempre deputado – José Maria Marin, Sr. Marco Polo Del Nero, Ricardo
Trade, deputado Afonso Hamm, prezados colegas, passando rapidamente pelo que disse o deputado Edinho Bez, graças a Deus o Barcelona
não veste camisa de seleção, porque com certeza ganharia a Copa do
Mundo, a não ser que a Seleção Brasileira fosse formada pelo meu time,
o Ceará, que seria o único time que poderia fazer frente ao Barcelona
(risos). Mas como não é o caso, eu queria fazer algumas ponderações
sobre o que foi dito, e há algumas questões que nos preocupam bastante.
Na questão de mobilidade urbana eu não tenho o otimismo que já
foi aqui expressado. Não vejo a menor perspectiva de que as obras de
mobilidade urbana estejam concluídas na época da Copa do Mundo,
sequer 50% do que era previsto inicialmente no projeto. Da mesma
maneira, quanto aos nossos aeroportos, também não vejo possibilidade de realizar-se essa previsão, tanto é que nesta Casa, para tentar
minorar esse problema, porque infelizmente o Poder Executivo, no
âmbito municipal, na maioria das vezes mostrou-se inoperante, nós
aprovamos a possibilidade de se decretar feriado ou ponto facultativo
em dias de jogos e também a possibilidade de se utilizarem aeródromos militares para compensar a pouca estrutura de nossos aeroportos.
Isto é algo que infelizmente esta Comissão, ainda sob a presidência
do deputado Jonas Donizette, não conseguiu garantir. Tentou, indo a
todas as cidades-sede, fazer com que os municípios se comprometessem, mas é tudo da boca para fora. Eu digo isso porque no meu próprio
município, Fortaleza, que tem o estádio mais avançado, nenhuma das
obras de mobilidade urbana sequer foi iniciada, o que é lamentável,
por parte do Poder público municipal, não por parte do governo do
estado, que tem feito todos os esforços.
Eu queria, presidente José Maria Marin, externar uma certa preocupação, porque das 12 cidades-sede hoje em dia – isso eu já externei para
o então presidente Ricardo Teixeira – apenas sete têm clubes na Série A.
Ou seja, cinco municípios – Manaus, Cuiabá, Brasília, Fortaleza e Natal
não têm clubes na Série A. E se considerarmos que, desses cinco, três
não têm sequer na Série B, como é o caso de Manaus, Cuiabá e Brasília,
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nós vamos ver que há uma possibilidade muito forte de não ocupação
dessas cinco arenas com eventos esportivos.
Então, eu queria mais uma vez sugerir que a CBF, com o poder que
tem – é lógico que ela não tem ingerência sobre as redes de televisão –, fizesse um exercício de forma a democratizar o acesso a cotas, ou o acesso
a patrocínios, em determinadas empresas que poderiam fazer isso Brasil
afora. Nós temos aí, como eu já citei, não apenas essas cidades-sede, mas
o caso de Belém, o caso de Goiânia. Goiânia tem um time na primeira divisão, mas os clubes de maior torcida estão fora. Mas hoje a disparidade
entre o que é repassado para eles e o que é repassado para os principais
clubes do Brasil, que eram parte do antigo Clube dos 13, ou Clube dos
20, é algo que engessa bastante a possibilidade de mobilidade dentro dos
respectivos grupos. Então, a CBF poderia patrocinar esse estudo, de forma que essas nossas arenas não ficassem desocupadas. Eu creio que seria
uma causa muito boa para V.Sa. abraçar.
E uma pergunta para Ricardo Trade, porque eu não sei... quando ele
disse que 60 mil jovens seriam treinados e capacitados para serem voluntários na época da Copa do Mundo, que é um número extremamente
louvável, e ao apontar a possibilidade de aproveitamento de 18 mil, ou
seja, 30% deles, eu só queria fazer uma pergunta: esses recursos são exclusivos da Fifa?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Só restam 30 segundos, deputado.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO – Já estou concluindo,
presidente. Esses recursos são exclusivos da Fifa, certo? Então, se são,
já seria um benef ício muito grande fazer com que o conteúdo pedagógico desses cursos pudesse servir para que esses jovens fossem posteriormente aproveitados no mercado de trabalho. Isso seria um grande
benef ício.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Bom, o último deste
primeiro grupo é o nosso ilustre deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, Dr. Marco Polo,
Dr. Marin, quero cumprimentar a todos e permitir-me uma licenciosidade, já que somos todos, na verdade, como brasileiros, um pouco treinadores de futebol, não é? E, na linha de raciocínio do deputado André
e do deputado Bez, que falam sobre a performance do escrete canarinho
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e até aludem à questão do Barcelona, eu também sou testemunha da
aflição de alguns brasileiros.
Imaginem que outro dia um camarada meu, no Rio de Janeiro, quando discutíamos a questão da bebida, ele, que era enfático ao defender
que a bebida nos estádios era um absurdo, virou-se para mim e disse:
“Olhe, deputado, vote em favor da bebida”. Eu respondi: “Rapaz, mas
você é contra a bebida nos estádios! Mudou de opinião?” Ele disse: “Não
tem jeito. Da maneira como anda a Seleção canarinho, só tomando uma
para poder assistir ao jogo.” (risos)
Eu digo, são coisas do Brasil. Mas vamos lá. Eu queria, Sr. Presidente,
tocar em dois aspectos, rapidamente.
Infraestrutura aeroportuária é um pressuposto para que todo esse
evento possa ter êxito. Sabe-se que um volume grande de aeronaves
aportará aqui no início e no final. Eu queria saber se alguém tem o
dado quantitativo disso, porque nós conseguimos aprovar, na Lei
Geral da Copa, uma emenda no sentido de se aproveitarem os aeroportos militares, o que foi inclusive muito bem recepcionado pela
Aeronáutica, que poderá até melhorar seus equipamentos. Eu queria
mais informações sobre isso.
Os senhores sabem realmente a quantas andam os aeroportos brasileiros? O governo acordou e ofereceu à iniciativa privada alguns deles,
mas sabemos que há situações crônicas. Nós acompanhamos o caso do
Tom Jobim; é impressionante como a obra prossegue de uma forma tão
lenta, o que particularmente me preocupa demais. E olhem que eu estou permanentemente atento à questão específica do Tom Jobim, que já
deveria estar pronto há muito tempo.
Nós aqui fizemos uma CPI para discutir a questão aeroportuária, e o
primeiro diagnóstico era este: alocar mais verba para a Infraero. Já vínhamos alocando de há muito, e as obras não acontecem. Queria saber qual
o diagnóstico do Comitê local da nossa CBF em relação aos aeroportos.
E, finalmente, também vou aproveitar meu tempo para chamar a
atenção para algo que me parece está ganhando corpo nas consciências
nossas aqui. Fala-se muito de legado, do legado f ísico. A oportunidade
do evento para o turismo etc. é formidável, mas não há CBF sem clube
de futebol. Não há Seleção canarinho sem clube de futebol. Os clubes
estão num atoleiro impressionante. Eu fico impressionado com os valores das dívidas dos clubes, quase impagáveis. Houve uma tentativa, não
faz muito tempo, por meio da Timemania, mas que não funcionou.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Resta um minuto,
deputado.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Não funcionou! É preciso repensar o futebol brasileiro, a sua governança. Os clubes devem ter administrações abertas, transparentes, com participação, inclusive direta,
na escolha dos presidentes, com um tratamento de execução orçamentária absolutamente público. E também a CBF, no meu entendimento.
Que providências a CBF poderia adotar para chamar a atenção para esse
tema, para nós rediscutirmos?
É preciso implantar uma nova discussão no país sobre o destino dos
clubes de futebol, porque hoje o que se observa já são transações para
suprir certos furos orçamentários, utilizando-se na metade passes de
jogadores de 10 anos de idade, de 12 anos de idade. Então, é um nó, um
labirinto, um drama terrível, financeiro e orçamentário, dos clubes, e eu
não sei onde nós vamos parar. E os clubes são fundamentais para tudo
isso de que nós estamos falando aqui. Se não fossem os clubes brasileiros, não estaríamos podendo sediar uma Copa do Mundo no Brasil.
Então, eu queria chamar a atenção para essa questão, que me parece da
maior relevância, e saber o que a CBF e o senhor, agora como presidente
da CBF, tem em mente sobre essa questão do atoleiro dos clubes. Que
saída temos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Bem, obrigado,
deputado Otavio Leite.
Encerrado esse primeiro bloco, nós passamos a palavra aos convidados para que possam responder, e fica a cargo de cada um escolher as
respostas para serem dadas aos Srs. Parlamentares.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Primeiro, respondendo ao deputado
Edinho, observação que ele fez é exatamente aquela que eu já tive a
oportunidade de fazer aos senhores aqui. Eu acho muito importante,
reafirmo, acho muito importante a construção dessas arenas nas cidades que vão sediar a Copa das Confederações e a próxima Copa do
Mundo, mas, no momento, a grande preocupação, que não é da grande maioria, mas de todos os brasileiros, é a construção, a formação de
uma grande Seleção Brasileira, que realmente tenha condições de dar
o título ao Brasil em 2014.
Eu tenho dito que antes de 2014 nós temos as Olimpíadas; depois,
a Copa das Confederações. Este é o grande anseio de todo brasileiro, o
de que nós tenhamos efetivamente uma grande seleção, e eu acredito
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que o trabalho está sendo executado, está correspondendo à expectativa
quanto à formação de uma seleção. Está se formando uma seleção. E
nós veremos agora se o caminho está certo. Já na próxima disputa, nas
Olimpíadas, teremos a Copa das Confederações, lembrando que o Brasil
já está classificado para a Copa do Mundo. Em outras Copas tínhamos
a fase de classificação, em que a Seleção se preparava enfrentando grandes adversários em disputa de pontos, e dessa vez o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Então, endosso totalmente a preocupação
do deputado Edinho.
O deputado Vicente Candido fala da sua preocupação quanto a uma
política esportiva. Eu acho que muita coisa já foi feita. Já houve um
avanço nesse aspecto da legislação esportiva. Vamos procurar aprimorar, melhorar, dialogando com o Poder Legislativo, ouvindo, muito mais
ouvindo do que falando, para ver se nós encontramos então o melhor
caminho para melhorar esse trabalho e essa busca.
Neste período muito curto em que eu estou à frente da Confederação
Brasileira de Futebol, nós chamamos todos os clubes da Série A; vamos
chamar todos os clubes da Série B, da Série C e da Série D, ouvindo
a todos. O nosso propósito, o nosso objetivo é atender dentro de um
objetivo institucional. Não podemos atender à pretensão individual de
cada federação ou de cada clube. Se porventura, não vamos mencionar
nenhuma, mas se porventura uma federação, uma equipe de futebol de
qualquer dessas séries aqui citadas teve uma má administração, uma
administração incompetente, à CBF não cabe a função de corrigir uma
má administração e uma administração incompetente. Isso seria premiar o mau administrador e castigar aquele que não mediu esforços e
sacrif ícios, sacrificando a sua empresa, a sua atividade particular, muitas
vezes – e aqui existem dirigentes de futebol – sacrificando a sua própria
família para fazer uma boa administração. Então, seria uma injustiça
socorrer o mau administrador, colocando-o em pé de igualdade com
aquele que teve a grande preocupação de fazer uma administração correta, honesta, acima de tudo atendendo a todos os requisitos de ordem
legal, tributária e fiscal.
Nós já estamos formando um grupo de pessoas especializadas nessas respectivas áreas para nós darmos um suporte de ordem legal, fiscal e tributária. Este eu acho que é o papel da CBF: o de orientação.
Agora, corrigir uma má administração, e ainda usando recursos da
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CBF, nós não podemos fazer isso, mesmo porque dentro do Estatuto
isso não é permitido.
A questão da mobilidade urbana eu deixo, daqui a alguns minutos,
para o Dr. Ricardo Trade. O deputado Otavio Leite falou sobre aeroportos – o Dr. Ricardo vai responder – e dívidas impagáveis.
Outro dia eu fui procurado por um presidente de federação. Quando
ele começou a expor o seu problema, eu disse a esse presidente: “Eu
estou aqui para recebê-lo, ouvi-lo e ver no que a CBF, dentro do ponto de vista legal, pode auxiliar”. Depois de quatro ou cinco minutos de
conversa eu disse-lhe: “O senhor, por favor, deixe-me chamar o assessor
jurídico da CBF, porque pela sua conversa eu não vejo, no momento,
nenhuma chance de eu poder ajudar”. Eu chamei o Dr. Carlos Eugênio
e disse-lhe: “Gostaria de, no resto da nossa conversa, contar com a sua
presença, porque é uma argumentação, um diálogo de aspecto muito
mais jurídico, legal e até mesmo estatutário, e eu não vou tomar nenhuma decisão sem ter pelo menos dois pareceres aqui, do setor jurídico e
do setor financeiro”. E assim foi feito.
Então, com referência às dívidas impagáveis, a CBF não pode assumir a responsabilidade de quem foi irresponsável.
E eu agora passo ao Dr. Ricardo...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO – Presidente...
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Pois não.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO – Com toda a licença, o
senhor não respondeu às minhas perguntas.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Não, o...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO – Não, mas era em relação à questão dos clubes.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Pois não.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO – A minha análise é
em relação à disparidade que existe entre os clubes da Série A, principalmente os que formavam o Clube dos 20, e a necessidade de que a
CBF determine uma política, vou dizer assim, fazendo uma comparação entre os estados que são ricos e os mais pobres, uma estratégica de
compensação, não para premiar – não sei se foi o caso da sua resposta
– inoperância e negligência de dirigentes de futebol, mas para tentar
minorar as desigualdades regionais que ainda existem e que vão persistir
enquanto houver essas cotas de televisão. E a CBF não tem nada a ver
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com isso, reconheço, mas ela pode, com toda a sua força, tentar fazer
um planejamento, como já faz na Copa do Brasil, para tentar equacionar
todas essas disparidades.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Nós estamos fazendo os estudos
necessários em todas as séries, da A à D, e tenha certeza absoluta,
Sr. Deputado, de que alguma coisa de melhora vai ser apresentada,
alguma coisa de melhora, mas é dif ícil. É dif ícil! Nós todos procuramos, dentro do possível, a igualdade, mas aí entra a questão do investimento, do retorno desse investimento, do que costumam aplicar no
seu departamento de futebol profissional alguns clubes, tanto da Série
A quanto das Séries B, C e D. Os investimentos são diferenciados e
nem sempre correspondem à expectativa; existem clubes que gastam
milhões, no entanto o resultado nem sempre é aquele esperado. Mas
dentro do possível nós vamos procurar atuar, e tenha certeza absoluta
de que vamos ficar em contato.
Desde já, faço-lhe um convite. No dia que quiser, não precisa marcar
hora, basta dizer: “Eu vou aparecer para tomar um café aí, Marin”, e nós
trocaremos ideias, e dentro do possível até aceitaremos sugestões suas, e
nós vamos trocar ideias para ver se conseguimos essa melhora.
A igualdade, sabe-se muito bem, em qualquer setor da vida humana,
por mais que se procure, por mais que se lute, por mais que se trabalhe,
essa igualdade nós desejamos, mas nem sempre é possível esse equilíbrio.
Mas tenha certeza absoluta de que a CBF está de portas abertas para recebê-lo, para ouvi-lo e até mesmo aceitar suas sugestões e críticas.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, perdão, é só
uma ponderação; eu talvez não tenha usado a expressão adequada e
talvez o Dr. Marin não tenha entendido, mas eu não advoguei, em hipótese nenhuma, que a CBF abra seus cofres para pagar as dívidas
insanáveis dos clubes.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Não, é claro.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – O que eu suponho é que a CBF,
como uma instituição que agrega os clubes brasileiros, que vivem uma
situação particularmente crônica de administrações perversas sucessivas,
possa exercer um papel de liderança na rediscussão da modelagem do futebol brasileiro. Foi isso que eu ponderei, queria deixar claro aqui.
E acho que nós estamos perdendo, porque o grande legado que se
pode deixar para o Brasil é exatamente um novo momento para o fute-
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bol brasileiro, que não pode continuar nesse estilo de governança que se
tem. São dívidas que se acumulam, dirigentes que vão cometendo uma
série de irregularidades, e por aí vai.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Eu concordo. E até, se houve uma
interpretação errada e equivocada, eu respeitosamente peço escusas ao
Exmo. Sr. deputado. De passagem, nós estamos à procura, toda sugestão
nós estudamos. Em São Paulo, por exemplo, foi implantada agora uma
experiência que já se tornou realidade, ou seja, para alguns clubes, principalmente da segunda divisão, vejam bem, foi implantado um sistema
de punição para quem não cumprisse fielmente seus compromissos de
ordem financeira. Mas eu aproveito para dizer que o autor dessa novidade benéfica, principalmente para os jogadores, está presente: é o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Dr. Marco Polo.
O SR. MARCO POLO DEL NERO – Obrigado, presidente Marin.
É um pedacinho com que nós estamos contribuindo, mas eu acho que
nós temos que contribuir muito mais em favor disso tudo. Na temporada de 2012, no Conselho Técnico, eu conversei com os clubes e disse o
seguinte: “Vamos dar o exemplo para o Brasil em relação a pagamento
de salário dos jogadores”. Havia uns 20 clubes presentes. “Nós temos
de fazer neste Conselho Técnico e colocar no regulamento que o time
que não pagar salário perde três pontos no Tribunal”. Isso foi aprovado
à unanimidade na Série A1 do Paulistão e na Série A2 do Paulistão. Não
chegamos à Série A3 nem à segunda divisão, mas vamos chegar lá. Mas
o senhor percebeu que esse é o caminho para chegarmos lá?
Nós também temos, se o presidente me permitir, de discutir as dívidas passadas, e depois pensar no futuro. Nós temos de resolver o
passado. Sobre o passado nós temos algumas propostas que nós temos
debatido com alguns deputados; depois, certamente o presidente, que
agora tomou para si tudo isso e já reuniu 20 clubes da Série A1 na CBF
e deverá reunir todas as séries, Série B, Série C, Série D, para ouvi-los e
saber quais os problemas que eles têm com suas dívidas, certamente vai
apresentar um projeto, uma proposta aos Srs. Deputados, uma proposta
ao governo, na busca de uma solução.
A Federação Paulista de Futebol tem uma: ela entende que nós podemos pagar conta no social. Nós entendemos que os clubes podem
ter 10 categorias de esportes olímpicos e têm de fazer 10 categorias de
esportes olímpicos durante 15 anos. De quem fizer e cumprir esse projeto a dívida fica suspensa. Ao final desse tempo a dívida estará paga,
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porque nós estaremos fazendo o social, nós estaremos ajudando o governo, nós estaremos contribuindo. É uma proposta que nós fizemos;
existirão outras tantas. Nós temos de buscar um caminho.
E daí para a frente clube que não pagar a conta perde ponto no tribunal, clube que estiver devendo imposto não pode disputar competição.
O que vai acontecer é que o presidente vai ter juízo, não vai querer perder ponto no tribunal, não vai querer perder ponto em lugar nenhum.
E eu vou citar um exemplo para o senhor: antes da Lei Pelé não havia
dívidas trabalhistas no Brasil em relação a jogadores. As dívidas trabalhistas só surgiram quando surgiu a Lei Pelé, que levou os jogadores a
procurarem a Justiça do Trabalho. Outrora, todas as dívidas trabalhistas
eram julgadas nos tribunais desportivos. Romário sabe disso. E lá, sabe
como era julgado, ilustre deputado? Em 15 dias. Se o clube não pagasse a
dívida trabalhista, ele perdia cinco pontos na próxima partida, e a dívida
era paga, sim, senhor, na sexta-feira, porque senão ele perderia ponto.
presidente de clube não quer perder ponto. Então, não havia dívida trabalhista. Como jogaram para a Justiça do Trabalho, ah, eu deixo para o
meu sucessor, eu vou deixar para o outro. Eu não vou pagar aqui, não. O
outro paga a conta.
Eu tenho a impressão de que existe um caminho. Nós vamos conseguir percorrer um caminho. Com a administração do presidente
Marin, eu tenho a impressão de que nós vamos fazer isso de forma nacional, não só paulistana, digamos assim, do estado de São Paulo, mas
de uma forma nacional, para buscar esse caminho e resolver primeiro
as dívidas passadas; e, depois que resolver as passadas, não permitir
mais as futuras.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Só pela oportunidade, acho que hoje
mesmo, parece que nós estávamos adivinhando ao fazer essa observação, hoje mesmo está sendo enviada para todos os clubes, para todas as
sedes, uma correspondência no sentido de que comecem a estudar os
problemas tributário, fiscal e trabalhista de cada clube.
Se o senhor [presidente] ainda me permitir, vou ler aqui. Não foi feito
na hora porque seria humanamente impossível, não é?
“Circular CBF nº 3, de 2012.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2012.
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Aos presidentes dos clubes participantes do campeonato
brasileiro:
Sr. Presidente,
O presidente José Maria Marin, preocupado com os graves problemas que os clubes estão enfrentando por conta
de assuntos fiscais, tributários, Timemania e outros, solicita a V.Sa. informar com a maior brevidade possível
quais as dificuldades que ora enfrenta para que a CBF
possa compilar todos os elementos necessários para, de
forma única e objetiva, vir em defesa dos seus filiados
juntos aos órgãos competentes.
Aproveito o ensejo para reiterar a V.Exa. meus protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente, Julio Avelleda,
Secretário-Geral.”
Então, nós estamos com o mesmo pensamento e o mesmo objetivo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Bem, nessa direção
em que falou o deputado Otávio Leite, cabe dizer aqui: o presidente, nós,
na sessão ordinária, aprovamos aqui e criamos um grupo de trabalho
com a participação dos deputados desta Comissão, de representantes do
Ministério do Esporte, do Ministério da Fazenda, da Caixa Econômica,
dos clubes, da CBF, das federações estaduais, para dar uma reavaliada na
Timemania, discutir as mudanças na Timemania para aperfeiçoar e melhorar o incremento de sua arrecadação, inclusive para fazer face ao pagamento dessas dívidas fiscais que os clubes hoje estão acumulando aí.
Eu conversava, inclusive, com o deputado Deley, que será o presidente
desse grupo de trabalho, e com o deputado André Figueiredo, que será o
relator, no sentido de que possamos discutir a mudança da Timemania,
talvez nos moldes da Mega-Sena, de modo que ela seja mais atrativa ao
apostador. Por exemplo, que só ganhe o prêmio quem acertar no time
do coração e nas dezenas. Assim, haverá maior dificuldade de acerto, o
prêmio vai acumular e ficará mais atrativo.
O grupo de trabalho está sendo constituído e, certamente, é mais
uma saída para os clubes de futebol.
Passo a palavra ao Sr. Ricardo Trade para continuar respondendo aos
Srs. parlamentares.
O SR. RICARDO TRADE – Vou tentar ser breve, Sr. Presidente.

121

Sobre mobilidade, Sr. Deputado, quero falar um pouquinho de
novo. A responsabilidade da mobilidade em relação aos aeroportos é
do governo, mas temos trabalhado entrosadamente com o Ministério
do Esporte. Eu até tenho aqui o relatório, depois vou mostrar aos senhores. Na verdade, ele é sigiloso, é um relatório para nós mesmos
nos cobrarmos. Não o divulgamos em momento algum para cobrar
ninguém. Nós recebemos do governo federal as informações sobre
mobilidade urbana e de obras de aeroportos e fornecemos ao governo federal, num acordo com o Ministério do Esporte, as informações
sobre estádios, através de um processo de monitoramento. Fazemos
cronogramas, comparamos e tudo mais.
E é claro que existem algumas obras realmente atrasadas, nós as estamos visitando. Volto a dizer que o relatório não é nosso; nós o recebemos do governo. Em relação à sua cidade, Fortaleza, posso dizer que as
obras estão adiantadas, e nós a adoramos também por isso. Trata-se de
uma administração sensacional. Por exemplo, em relação ao Aeroporto
Pinto Martins, a obra acaba em dezembro de 2013. A licitação está em
andamento e a conclusão está no semáforo verde, em nossa opinião,
porque está dentro do prazo. A obra não se iniciou; o início estava previsto para março de 2012.
Depois, temos lá o VLT Parangaba/Mucuripe, o Corredor Eixo Via
Expressa Rui Barbosa, o BRT da Av. Dedé Brasil, o BRT da Av. Roberto
Silva. Temos tudo isso monitorado. Volto a dizer, são informações que
o governo federal nos passa, porque ele, na matriz, ele discute com as
sedes. Vejamos, por exemplo, o BRT da Av. Dedé Brasil. Pelo sinal que
está aqui, obras em andamento; agosto de 2013 encerra. Em janeiro de
2012, as obras começaram.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Dr. Ricardo, por esse tal semáforo interno, como anda o Tom Jobim: verde, amarelo ou vermelho?
O SR. RICARDO TRADE – Eu ia chegar ao Tom Jobim. Então, com
o Tom Jobim, na verdade, acontece o seguinte. Volto a dizer: isso não
é nosso, isso é feito pelo governo. Só damos um trato internamente.
O Aeroporto Tom Jobim tem duas obras: a conclusão da reforma do
Terminal de Passageiros 2, prevista para terminar em maio de 2013,
está em amarelo. Obras em andamento, mas em amarelo. Dezembro de
2013, a reforma do terminal de passageiros e tudo mais.
Essas informações estão disponíveis no site do Ministério e nós vamos buscá-las lá.
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Quanto à questão do aeroporto, Sr. Deputado, também não é nossa,
volto a dizer, mas estamos preparando a operação. É claro, deputado
Otávio Leite, que para o legado ficar com o que o estado ou a cidade
necessitam é uma função de governo excelente, e a Copa, com certeza,
pode fazer com que isso ocorra.
Independentemente disso, temos de preparar a operação para receber
aquele número que o senhor referiu, ou seja, 700 aeronaves no dia da final.
Existem alguns números, mas eu não os tenho de cor. Na apresentação de
aeroportos, nós temos. Podemos em algum momento mostrar a operação. Volto a dizer, responsabilidade na construção nós não temos.
A operação de receber, integrada com essa questão, já está sendo estudada. Já visitamos o Decea, já visitamos quase todos os aeroportos –
acho que estamos no oitavo aeroporto. Estamos correndo o Brasil essas
semanas todas. Estamos estudando com as cidades como operar esses
aeroportos dentro das suas respectivas capacidades, se vamos usar bases
militares para ter slots para estacionamento. Todas elas têm, parece que
a exceção é Cuiabá, que não tem uma base militar disponível. Vamos
estudar, por exemplo, a Base de Santa Cruz, a Base do Galeão. Então, já
há alguns estudos, sim, para isso. Mas, de novo, não é função nossa, do
Comitê, tratar de obras de mobilidade ou de aeroportos.
Estamos apenas planejando as operações.
Sobre as operações de arena, acho interessante mencionar, Sr.
Deputado, que temos alguns legados importantes a serem deixados
pela Copa. Está em nosso relatório que várias das arenas que estão
sendo construídas já vêm com seus operadores posteriores, que têm
exatamente a função de fazer com que ela seja rentável. Inclusive, estamos convidando o presidente do Botafogo, o Maurício – falei com o
presidente Marinho e ele autorizou –, para ele fazer uma palestra para
as 12 cidades. Com sua equipe técnica, ele está fazendo o Engenhão virar um estádio rentável não só com sua utilização como estádio de futebol. E esse pode ser um legado, isto é, que o estádio seja de multiuso,
abrigue outras atividades de entretenimento, como acontece em várias
partes do mundo. E esse é um esforço que alguns dos operadores de
estádio já estão prevendo. Também não é nossa responsabilidade, mas
sei que alguns operadores que já estão se preparando. Por exemplo, no
de Recife e no de Salvador, a operadora deve ser do Amsterdam Arena.
Mas teríamos de falar com as cidades mesmo.
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Então, eram essas coisas que eu tinha a dizer. Sobre o programa de
voluntários eu já respondi, mas vou responder de novo. O programa
é todo custeado por nós: seleção, transporte, alimentação, uniformização, treinamento e certificação. Tudo isso é feito por nós. E estamos trabalhando com o Ministério do Esporte, com o Ministério do
Trabalho e com o Ministério da Educação para que, de repente, essa
certificação sirva para que a pessoa participe de um primeiro emprego
e tudo mais. Que não seja apenas mais um certificado, mas alguma
coisa que tenha validade para outros fins. Claro que dependemos do
poder público para isso. Mas tudo isso é recurso próprio do Comitê,
custeado pela Fifa. Nós que pagamos toda a capacitação, tudo no que
diz respeito aos voluntários.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos passar agora para o segundo bloco de perguntas. Há mais quatro deputados.
Presidente é sempre presidente, mas como o deputado Jonas Donizette
também é coautor desse requerimento, S.Exa. tem preferência.
Com a palavra o ilustre deputado Jonas Donizette.
O SR. DEPUTADO JONAS DONIZETTE – Serei breve, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos nos ater a três
minutos, no máximo, para que possamos cumprir o tempo de que eles
precisam para responder.
O SR. DEPUTADO JONAS DONIZETTE – Sr. Presidente, quero
cumprimentar os integrantes da Mesa e dizer da satisfação de receber
aqui o novo presidente da CBF.
Desejo fazer um registro. Acho que muitas vezes nos acanhamos de
falar de São Paulo, imaginando que possa haver uma conotação de orgulho. Mas não se trata disso. Justiça tem que ser feita. O presidente
Marco Polo Del Nero é uma pessoa que vem há algum tempo inovando
nas questões do futebol, tanto de regulamentos, de regras introduzidas
depois, no contexto mais geral do futebol, quanto na questão do pagamento dos atletas, por ele aqui citado.
Então, acho que a Federação Paulista de Futebol está sendo muito
bem conduzida, e medidas como essas ajudam a sinalizar um caminho
sério para o futebol.
Presidente Marin, comungo da sua ideia. O senhor falou de uma
forma e depois até pediu escusas ao deputado Otavio Leite, mas acre-
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dito também que não podemos passar a mão na cabeça de quem errou,
principalmente se esse erro gerou um prejuízo. Muitas vezes, a omissão é um erro tão grave quanto a ação da pessoa que cometeu o erro.
E nós tivemos, sim, muitos administradores que empurraram com a
barriga problemas e não podemos agora querer, numa solução mágica,
resolver tudo isso.
Acho correto o caminho sugerido de buscar uma alternativa, principalmente no campo social. Talvez seja o melhor campo para buscarmos
uma alternativa para fazer a equação de pagar muitas dívidas que sabemos são impagáveis.
Também quero deixar registrado que, no ano passado, rodamos
todo o país, na presidência da Comissão. Contamos com o apoio dos
deputados – o deputado Romário, como vice-presidente, esteve em
todas comigo. Os deputados se revezaram comigo, cada qual em seu
estado. Eu não tenho preocupação quanto aos estádios. Nós tivemos
essa impressão. Pode ser que seja preciso acelerar um pouco mais o
ritmo das obras.
Realmente, as obras urbanas, segundo a fala do Ricardo Trade, são de
incumbência do governo. Mas acho que é preciso cobrá-las com mais
firmeza. Temos feito isso aqui na Comissão de Turismo e Desporto. Mas
é preciso também a autoridade do Comitê Organizador Local se manifestar quanto a isso, para que possamos avançar nas questões de mobilidade urbana e dos aeroportos, que muito nos preocupam.
Por último, digo para as autoridades que estão lidando com esse assunto que a mobilização do povo muito me preocupa. Eu dizia ontem,
numa audiência, que o brasileiro tem uma coisa boa, o espírito crítico.
Nós olhamos as coisas com olhar crítico. Isso não é ruim, é bom, porque
vemos as falhas com mais clareza, mas se torna ruim quando passamos
a ver só o que há de ruim e não o que há de bom.
Então, precisamos fazer um grande movimento para que a população incorpore as coisas boas que a Copa trará para nós. Acho que
estamos perdendo tempo. Eu vi o calendário. E a mobilização de voluntários, de pessoas comuns do povo, para trabalhar na Copa trará
benef ícios para elas, bem como para a juventude, deputado Otávio
Leite, e para a prática do esporte.
Esse é o grande desafio: causar essa impressão em nosso povo, a impressão da coisa boa, de algo benéfico que o nosso país estará ganhando.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Bem, de presidente
para presidente, com a palavra o deputado Afonso Hamm.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Na condição de vice-presidente, com muito orgulho.
Em primeiro lugar, quero externar a nossa satisfação. Dá para perceber que estamos inaugurando uma nova fase da forma de discutir e
priorizar o esporte e o futebol no âmbito do Brasil.
E fico muito feliz, presidente José Rocha, colegas deputados e
deputadas, todos que nos acompanham, porque sabíamos da trajetória
do presidente Ricardo Teixeira, uma trajetória vitoriosa, com a conquista de inúmeros títulos. Mas o que caracteriza o presidente José Maria
Marin, o que é extensivo à sua equipe, é o fato de estarmos inaugurando uma nova forma de diálogo com os clubes – pude ver isso pela sua
comunicação já feita. Salvo engano, há menos de 20 dias, não lembro
há quantos dias, ele esteve conosco, e hoje já estamos debatendo com
todo o tempo. Às vezes, as autoridades vêm, mas não dispõem de tempo, assim como nós deputados também estabelecemos uma prioridade
em relação ao tempo de que dispomos. Estamos aqui em número expressivo. Vemos as colaborações, à medida que se concede a palavra.
Se concedêssemos a palavra além dos deputados, com as presenças de
competência, de conhecimento da imprensa e de órgãos de representação, perceberíamos a vontade de muitos em ajudar. Acho que essa energia positiva tem que ser catalizadora, ela é verdadeira. E não digo isso
por entusiasmo. É de responsabilidade de todos os brasileiros a Copa do
Mundo. Estamos enfatizando o assunto dessa forma.
Portanto, estamos abrindo uma agenda positiva para o futebol e para
o esporte. Ela é verdadeira, repito, porque ontem também tivemos oportunidade de falar com o ministro do Turismo e, há poucos dias, com o
ministro do Esporte, com um dos membros do Tribunal de Contas da
União sobre o tema da responsabilidade da Copa do Mundo. Aliás, tenho visto muita responsabilidade, porque antes se trancavam as obras, e
hoje se faz o aviso, pede-se providências, e não se trancam obras, porque
elas têm prazo, há data para o início da Copa do Mundo e da Copa das
Confederações.
Ficamos muito otimistas quando ouvimos as palavras do Marco Polo
Del Nero, cujo nome também começa a ficar conhecido no meio do
esporte, do futebol. O senhor já é conhecido em São Paulo e começa a
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ficar conhecido como um membro da Fifa para atuar na gestão da entidade. Portanto, esse é um espaço extraordinário de oportunidade para
o futebol brasileiro.
Não é para tecer apenas elogios, mas eles têm que ser – e são – autênticos e verdadeiros. Quando ouvi a fala do Dr. Ricardo Trade, pensei:
“Nós temos que levar essa fala para as 12 cidades-sede, para o Brasil inteiro, por causa da didática na apresentação das providências tomadas,
do que está acontecendo e do que está sendo feito”. Há esforços muito
grandes nesse sentido.
Eu poderia enfocar vários aspectos, mas quero dizer que, quando parlamentares falaram sobre a preocupação com os clubes – ainda hoje começamos a falar aqui sobre isto –, já apareceram pessoas com sugestões e
colocando-se à disposição para contribuir, para ajudar na organização do
esporte, a exemplo do futebol feminino. Enfim, quando abrimos espaço e
oportunidade, certamente temos a recíproca que estamos vendo.
Ao debater a questão dos clubes, quero entrar no meu tema e direcionar uma indagação, uma pergunta para o presidente e para os expositores.
A Copa vai deixar muitos legados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – V.Exa. dispõe de mais
um minuto.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Em um minuto consigo
concluir.
Quanto à questão dos legados, falou-se sobre várias obras, mas há
dois legados fundamentais, o legado social e o legado para o futebol –
leia-se “clubes” e “formação de atletas”.
Tramita na Casa uma proposição de minha autoria, que já lhe foi entregue, sobre o assunto. O relator é o deputado Vicente Candido. Todos
os colegas me ajudaram. Ajudou-nos o deputado Jonas Donizette, o
deputado José Rocha, o deputado Romário, que colaborou na inserção,
e o deputado Deley, na preocupação com os ex-atletas. Entendo que,
dos lucros da Fifa com a Copa no Brasil, algo tem que ser deixado como
legado. Temos uma proposição bem objetiva: a construção dos CTs nos
clubes confederados da CBF. A CBF será a gestora para organizar e ajudar a formação de atletas, dentro da reformulação da Lei Pelé – e neste
ponto o presidente, deputado José Rocha, é craque, porque foi relator.
Precisamos regulamentar, presidente José Maria Marin. Precisamos
da regulamentação e da habilitação dos clubes para se criar um fundo
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formador – o início se daria, um pouco, com recursos da Fifa – para o futebol e logo em seguida, quem sabe?, para as demais atividades esportivas.
Enfim, é preciso dar oportunidade para o debate. Já vimos ideias serem colocadas em prática, serem executadas em São Paulo.
Quero fazer apenas uma pergunta, que não é minha, mas foi encaminhada pelo Ministério da Justiça, cujas colaboradoras estão presentes.
Trata-se do legado social. Temos um lema: “Um mundo sem armas, sem
drogas, sem violência e sem racismo”. Associada ao art. 30 da Lei Geral
da Copa, que constituímos, há uma proposta, também de minha autoria,
sobre os centros de treinamento e formação. E há outra proposta, de que
sou coautor, juntamente com o deputado Romário e outros deputados,
relativa à preocupação com a busca de recursos para deficientes, em
especial jovens e crianças. Seria esse o enfoque.
Quero parabenizá-los principalmente pela nova fase de compromisso e de comprometimento. Que o Congresso Nacional, a Câmara e o
Senado, possam debater com essa capacidade, com essa liberdade de
posições e de posicionamentos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito obrigado,
deputado.
Vamos conceder a palavra aos dois últimos inscritos, para concluir
este bloco.
Com a palavra o deputado Valadares Filho e, depois, deputado
Romário.
O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, saúdo os convidados, Sr. Ricardo Trade, Sr. José Maria
Marin, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e o Sr. Marco
Polo del Nero.
Serei extremamente breve.
Inicialmente, quero agradecer a todos a presença e parabenizar o
presidente da CBF, Sr. José Maria Marin, pelo belo início de trabalho, em
que demonstra ser o homem do diálogo; demonstra que estamos vivendo, como disse o deputado Afonso Hamm, uma nova fase para o futebol
brasileiro; demonstra ser uma pessoa de fácil acesso, que não só ouve os
clubes de futebol e as federações, mas também está extremamente disposto a debater conosco, os parlamentares, por tempo indeterminado,
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e ouvir sugestões. Enfim, quero parabenizá-lo por esse bom início de
trabalho. Que tenha muito sucesso nos demais desafios que enfrentará!
Eu teria apenas uma pergunta, não diretamente relacionada à Copa,
porque as perguntas referentes à Copa já foram apresentadas por outros
colegas parlamentares e esclarecidas pelos senhores. A pergunta pode
ser respondida tanto pelo Sr. Marco Polo Del Nero quanto pelo Sr. José
Maria Marin. Trata-se da reivindicação dos clubes brasileiros em relação à realização de jogos da Taça Libertadores da América em cidades
situadas em grandes altitudes. Como está o trâmite desse assunto? Há,
por parte da Conmebol, algum retorno ou alguma perspectiva de êxito
nessa reivindicação dos clubes brasileiros?
No mais, parabenizo o presidente da CBF e o Sr. Marco Polo, que
hoje nos representa no Comitê Executivo da Fifa. Também parabenizo o
Sr. Ricardo Trade pela bela explanação que fez hoje.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Vamos conceder a palavra ao último orador inscrito, o ilustre deputado Romário, campeão
mundial e campeão de diversas Copas América.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Boa tarde a todos.
Saúdo o presidente da CBF, Sr. José Maria Marin; o membro do Comitê
Executivo da Fifa e presidente da Federação Paulista de Futebol, Dr. Marco
Polo Del Nero; e o Sr. Ricardo Trade.
Antes de começar as minhas perguntas – e serei bem rápido – dirijo-me
ao Sr. Ricardo Trade.
Em seu semáforo, acredito que verde significa as obras que estão...
O SR. RICARDO TRADE – ... em andamento.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – E amarelo?
O SR. RICARDO TRADE – Atenção.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – E vermelho?
O SR. RICARDO TRADE – Crítico.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Coloque um preto para aquelas
que ainda não começaram. (risos)
Primeiramente, eu gostaria de dizer ao senhor que estou bastante
surpreso com o que ouvi, e estou feliz em saber que o que ouvi do senhor
há 20 dias não foi muito levado em consideração. O senhor falou que
seguiria o legado do Ricardo Teixeira, mas graças a Deus o senhor não
está cumprindo isso. Pelo contrário, está fazendo bem diferente, porque
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o legado deixado por ele nos últimos anos, infelizmente, é muito negativo para o futebol brasileiro.
E eu gostaria de dizer pessoalmente ao eterno presidente Marco Polo
Del Nero que ele faz jus ao cargo de membro do Comitê Executivo da
Fifa e que sou um grande fã. Como ex-futebolista e amante do esporte, agradeço por tudo o que o senhor fez de bom ao futebol paulista.
Muitas dessas ações chegaram ao Rio, mas não foram concluídas. Por
isso, o futebol carioca ainda está nessa pobreza, nessa miséria, nessa
vergonha com que convivemos dia a dia, apesar de alguns exemplos do
Campeonato Paulista de Futebol terem sido seguidos pelo Campeonato
Carioca. O Campeonato Carioca ainda tem muito a aprender com os
senhores. Realmente, o Campeonato Paulista, nos últimos cinco ou seis
anos, tem demonstrado grande qualidade, por isso as partidas de futebol
têm sempre muitos expectadores.
Parabéns por tudo! Parabéns pelo seu trabalho! Sou um grande fã do
seu trabalho!
Na verdade, eu teria algumas perguntas para fazer, mas, sendo o décimo deputado, é muito complicado fazê-las, uma vez que praticamente
todos já fizeram os questionamentos e tenho somente mais 33 segundos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Para campeão do
mundo, há exceção.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Muito obrigado.
Eu gostaria, presidente Marin, que o senhor aproveitasse a oportunidade de estar hoje na presidência da CBF, juntamente com homens da
integridade do Sr. Marco Polo Del Nero, para conseguir até 2015 – data
em que, se não me engano, haverá nova eleição – uma mudança positiva
no Estatuto da CBF. Que no Estatuto as coisas sejam mais claras. Que
tenha poder aquele que de fato o tem. Que não tenham poder aqueles
que não têm condições de tê-lo.
Considero um grande legado deixado pelo senhor para o futebol
brasileiro – o que, consequentemente, reverberará no mundo todo –
que definitivamente a CBF tenha, como os clubes e as Federações têm,
um tempo determinado para o mandato do presidente – um ou dois
mandatos. Particularmente, eu sou a favor de dois mandatos de quatro
anos. O senhor e o Dr. Marco Polo Nero, mais do que ninguém, são pessoas que têm conhecimento disso.
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Então, na verdade, não vou fazer nenhuma pergunta. Só quero dizer que fiquei muito feliz, muito surpreso pelas palavras que ouvi do
senhor e do Dr. Marco Polo Nero. Quero também dizer ao Ricardo
que nossa grande preocupação realmente é a mobilidade urbana.
Infelizmente, os senhores não têm nada a ver com isso, não é na esfera
da competência dos senhores.
Espero que a CBF possa dar uma nova cara ao futebol brasileiro já
que nos últimos três, quatro anos, com tudo o que acompanhamos, com
todas as coisas negativas que aconteceram, o futebol brasileiro ficou
muito manchado. Estamos próximos a grandes eventos, e, até o ano que
vem, eu acredito, pelo que acabei de ouvir aqui, que a CBF estará diferente da que foi deixada nas mãos do senhor. Parabéns pela coragem de
aceitar este cargo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Passo a palavra agora
para os convidados para fazerem as intervenções, iniciando pelo presidente José Maria Marin.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Primeiramente, vou responder rápida
e sucintamente ao deputado Jonas Donizette.
Em relação às obras urbanas, a função do Comitê Local é cobrar do
poder público. Quero reiterar aos Srs. Deputados: nós não fazemos concorrência, não fazemos tomadas de preço. Somos mais um órgão de cobrança e informação. Nós cobramos e informamos a Fifa.
Pretendo percorrer o Brasil inteiro. Muitas vezes não vão me encontrar na sede da CBF porque estou em algum estado do Brasil, ou visitando federação, ou visitando clubes, ou visitando as obras em andamento.
Então, deputado Jonas Donizette, a nossa cobrança é limitada, o nosso poder é limitado e, para isso, vamos contar com os senhores aqui.
O deputado Afonso Hamm já tinha conversado comigo sobre o assunto alguns minutos antes de chegarmos a esta reunião. Há uma grande
preocupação no Brasil inteiro em torno do futebol feminino. Há muito
tempo vêm sendo tomadas medidas em favor do futebol feminino, mas
começa muito bem, há grande repercussão na imprensa, mas depois vai
diminuindo, diminuindo, e não se ouve falar mais nada.
Estamos procurando uma solução definitiva. E todos os Srs.
Deputados sabem que já houve várias tentativas. Nós não queremos
fazer mais uma tentativa e vê-la fracassar. O assunto merece a nossa
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melhor atenção; mais do que ninguém, estamos interessados em ver a
mulher atuando no esporte, e não só no esporte. No mundo inteiro, a
mulher ocupa posições de grande destaque. Então, é muito importante
para nós, várias vezes campeãs do mundo, que também o futebol feminino corresponda à pujança do masculino. Mas, sem promessa, sem
demagogia, sem iludir ninguém.
Antes de vir a esta reunião, tivemos uma reunião antes, e vamos
abordar a questão com seriedade. Esse é um dos assuntos que tratamos
com o deputado Afonso Hamm.
O deputado Valadares Filho levantou problemas que serão respondidos pelo Ricardo Trade.
Finalmente, com referência à colocação feita pelo deputado e grande
campeão do mundo Romário, eu gostaria de me alongar um pouco mais.
Eu estou muito feliz, deputado Romário, porque eu não sabia como ia
sair desta reunião tão importante. Eu fui deputado por oito anos e tenho
o mais profundo respeito pelo Legislativo. A minha esposa está me esperando, eu a trouxe para esta reunião. E eu não sabia se ia sair daqui, veja
bem, achando que as palmas que eu lhe dei, a vibração que tive na Copa
América, primeiro no Rio e depois nos Estados Unidos, eu chegar cedo
aos estádios, para pegar o meu lugar, ver o Brasil, ver você, ver o Bebeto
e tantos outros, mas ver você principalmente...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Obrigado.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN –... com a sua coragem, com a sua classe, com a sua categoria, com o seu patriotismo e trazendo para o Brasil
mais um título, onde a nossa seleção não era considerada uma grande
seleção, a de 58, a de 62, a de 70, mas tinha grandes jogadores, craques
como você e tantos outros.
Eu disse: Será que eu vou lá? Como eu serei tratado, não pelo craque
consagrado, mas pelo parlamentar Romário? E você me deu um tratamento muito digno.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Obrigado.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Eu saio daqui hoje muito feliz e muito tranquilo, mas da mesma forma com uma grande responsabilidade,
porque você está me desejando felicidades e sucesso. E tenha certeza
absoluta, nós precisamos que você nos ajude, Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Coloco-me à disposição.
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O SR. JOSÉ MARIA MARIN – O grande craque do passado, aquele
que deu glória para todo o Brasil, que nos encheu de orgulho e trouxe
o título. Ajude-nos também a trazer esse outro título, Romário. Ajudenos! E não vamos esperar até 2014 não, Romário. Ajude-me a trazer a
medalha, agora, que nós não temos. Seleção em que você também jogou
e uma vez foi talvez injustamente esquecido. Eu não quero isso aconteça
outra vez, eu não quero que nenhum craque seja escondido. Quem tem
condições, quem tem acima de tudo técnica, raça, e veja bem, vontade
de pôr a camisa da nossa Seleção Olímpica tem que estar na Seleção.
Eu não vou escolher jogador, eu não vou escalar seleção, mas eu sei
do nosso potencial, como você sabe, todos da Mesa sabem, todos que estão nos ouvindo sabem. Nós temos condições de fazer uma grande seleção. É isso que nós esperamos. E para isso, Romário, eu vou te fazer um
apelo. O consagrado craque de ontem, aquele que deu glórias ao Brasil,
que deu título ao Brasil, que nos ajude também a conquistar esse outro
título. Não vamos esperar até a Copa do Mundo de 2014, vamos ver se
conquistamos esse título já agora nos Jogos Olímpicos em Londres.
Esse é o apelo que faço a V.Exa.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Muito obrigado pelas palavras.
Aproveito a oportunidade para me colocar à disposição do senhor, do
Dr. Marco Polo Del Nero, o próprio Dr. Ricardo. Se precisarem de ajuda
estarei à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Acho que essa reunião valeu Romário, por sua participação e sua disposição de colaborar.
Todos nós sabemos que sempre esteve com essa disposição.
Com a palavra, Marco Polo Del Nero; depois, Ricardo Trade.
O SR. MARCO POLO DEL NERO – Vou responder ao deputado
Afonso Hamm. Nós fazemos futebol feminino há 10 anos em São Paulo.
Mas tem uma pessoa aqui, que é deputado federal, que nos ajudou
muito em São Paulo, criou a Taça Mundial de Futebol Feminino, meu
amigo Walter Feldman.
Fizemos uma grande parceria, cuidando da parte feminina. Você foi
um grande secretário, com respeito aos que ainda estão lá, e sinto falta
de você. Você realmente foi espetacular na administração da parte esportiva da Prefeitura de São Paulo.
Eu tenho que responder agora ao deputado Valadares Filho em relação à altitude. É complicado. Os países da América do Sul que jogam
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na altitude dizem o seguinte: “Que culpa temos de nascer e ser criados
na altitude?” Então, o discurso deles é muito forte. Tão forte que o presidente Lula, num determinado momento, fez um manifesto de apoio a
jogar na altitude.
A Fifa, num determinado momento, vetou. Os médicos desses países andinos entendiam que poderiam jogar na atitude. Daí houve um
choque, e a Fifa está permitindo jogos na altitude. E esses países dizem
o seguinte: “Quem vem aqui, joga uma vez por ano na altitude. E nós
descemos para jogar várias vezes. Então, uma vez por ano não vai criar
tantos problemas. Acho que nós temos que nos basear exclusivamente
no aspecto médico e aí temos que discutir.
Agora, Romário, você aumenta a responsabilidade. Desculpe-me
chamá-lo de você. V.Exa. aumenta a responsabilidade ao fazer elogios à
Federação Paulista de Futebol naquilo que temos feito. Vindo de um parlamentar, de um campeão mundial, isso me obriga, como o Marin falou,
a uma responsabilidade maior. E pode ter certeza de que todos nós, que
estamos aqui envolvidos com o futebol, na condição de administrador
de futebol, temos um sonho de acabar com as dívidas do futebol e impedir, com perdas de ponto, que novas sejam criadas. Quando começar
a perder ponto porque não paga a conta, não vai ter mais ninguém sem
receber. Ninguém vai ficar sem receber. Lembro-me que era presidente
do Tribunal de Justiça Desportiva, e, na sexta-feira, ia lá e pagava todas
as contas. Não havia dívida trabalhista.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Bem, vamos ao último
bloco.
Com a palavra a deputada Liliam Sá.
A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ – Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o deputado José Rocha, o deputado Afonso
Hamm. Quero parabenizar o presidente José Maria Marin, o Sr. Ricardo
Trade e o Dr. Marco Polo por estarem nesta tarde dando essa grande
contribuição.
A minha pergunta é a seguinte. Faço parte da Comissão que acompanha o legado da Copa. Eu sou do Rio de Janeiro e a minha preocupação
é com o Maracanã, claro. Fui procurada por um grupo de técnicos, de
agrônomos. Gostaria de saber por que o COL colocou como norma não
usar o sistema modular de gramados e por que a empresa que executa a
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aprovação dos gramados dos estádios fez uma série de exigências? Essas
normas e padrões que foram estabelecidos são desconhecidos das empresas de construção dos estádios. Isso causou uma preocupação aos
profissionais de agronomia brasileiros que são responsáveis pelos estádios, pois preconizam metodologia e sistemas ainda não utilizados no
Brasil, sobretudo porque o sistema dessa empresa não foi divulgado. A
solução de fibra sintética exigida na norma do COL, segundo os profissionais de agronomia, elevarão os valores dos gramados. A informação
que temos é que a mistura de fibras sintéticas ao solo tem vida curta, de
dois a três anos, e a aplicação da areia acaba fazendo com que a mistura
se decante. Será necessário o procedimento de mistura de fibra ao solo
a cada período de dois a três anos, elevando o custo da manutenção,
criando um mercado cativo para os fornecedores desse insumo.
A minha pergunta é: qual é a explicação para o preço do gramado
exigido pela Fifa e COL ser quatro vezes mais caro do que o gramado
usado pelo método internacional, que é o da Usga, o tradicional? Qual
a justificativa para se usar gramado de fibra sintética costurada ao solo
sem que esse tenha sido usado anteriormente no Brasil? Sua qualidade é
amplamente questionada na Europa. E o legado que teremos depois de
dois e três anos? Teremos de refazer todos os gramados?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre deputado Marcos Montes, grande mineiro.
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES – Obrigado, presidente José Rocha. Quero cumprimentar todos os convidados, deputado
Afonso Hamm, demais companheiros. A minha pergunta, presidente
José Maria Marin e presidente Marco Polo, ela é muito objetiva e rápida.
Nós não vamos ter mais o legado que tivemos do ponto de vista social e que o ex-campeão mundial e hoje deputado Romário nos trouxe
até esta Casa – não tenho relacionamento pessoal com ele, mas quero
publicamente, por ser também pai de uma jovem com necessidades especiais, cumprimentá-lo.
Minha preocupação é que há um momento propício, praticamente
inédito neste país. Não sei daqui a quantos anos nós vamos ter outro
momento como o da instalação da Copa do Mundo.
O que a Confederação Brasileira de Futebol hoje se propõe a estudar e a fazer para tirarmos o proveito inicial de que todos falaram – de
ganhar a Copa do Mundo, o título de campeão? Qual o proveito que
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o Brasil vai ter do ponto de vista social com a realização da Copa do
Mundo em nosso país?
O presidente Marco Polo já disse, em parte, o que a CBF vem fazendo com essa alegação que o senhor fez em relação a cobrar dos clubes
que promovam atividades olímpicas. Isso já é um grande avanço. Mas,
no que diz respeito ao evento da Copa do Mundo em si, há um estudo
na CBF para que nós possamos tirar proveito do evento para sermos
um modelo para as nossas crianças, para podermos realmente ver a
Copa do Mundo como um trampolim para termos um ganho social,
algo tão fundamental?
Os jovens craques brasileiros hoje, e o Romário, no passado... Ontem
contamos com a presença do Neymar aqui, no Congresso. Foi um movimento maravilhoso. O Congresso parou, havia muitas crianças. Mas
isso é normal. Porém, ontem havia algo diferente com a presença do
Neymar na Câmara. Além do craque que todas as crianças cercam, ali
estava o pai dele, dando um exemplo obediência, de respeito à família.
Eu quero saber se há na CBF um estudo para aproveitar este momento propício e que vai demorar a se repetir, para aproveitarmos no futuro,
depois que a Copa passar. Nós já perdemos a oportunidade. Não sei se
o Sr. Ricardo Trade poderia explicar isso, mas, com relação às grandes
construções desses estádios, nós poderíamos aproveitá-los posteriormente para a realização de alguma ação social também. Eu queria saber
se há um departamento, um grupo de estudo, de psicólogos, de sociólogos, de estudiosos para poder fazer da Copa um modelo para as nossas
crianças no futuro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre
deputado e grande secretário de esporte de São Paulo Walter Feldman.
O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN – Muito obrigado, grande
presidente José Rocha e deputado Afonso Hamm.
Felizmente eu poderei falar logo após o deputado Marcos Montes,
porque essa, na minha avaliação, é a questão central.
Nós faremos uma grande Copa, apesar de todos os problemas.
Teremos uma mobilização popular e social encantadora, de paixão. Os
estádios estarão prontos, a logística vai ser boa, e nós teremos aeroportos em condições de atender a todos, mas com os problemas que os
outros países também tiveram.
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Os Jogos Olímpicos de Londres estão maravilhosamente bem organizados, mas vai haver muitos problemas, porque a população mundial
estará, de certa forma, acompanhando – uma parte presente –, porque
são momentos únicos, raros. Seguramente neste século o Brasil não terá
uma oportunidade semelhante.
Eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer, primeiro, para o
meu amigo Marco Polo o seguinte: “Você, meu amigo, é um consenso
no futebol paulista. Eu fico muito feliz que tenha sido indicado como
representante da Fifa”.
Meu amigo José Maria Marin também está tendo uma oportunidade
única, porque assumiu a direção da CBF num momento extremamente
dif ícil, complexo, mas sua experiência e sabedoria política, parlamentar
e no futebol brasileiro vão nos ajudar muito a superar este momento.
O tempo, a sabedoria acumulada e a experiência daqueles homens que
tiveram a oportunidade de exercer uma função pública, institucional ou
mesmo privada ajudam muito a dar uma grande contribuição.
V.Exa. sabe do papel extraordinário que o Brasil pode desempenhar
sob sua direção, sob seu comando neste momento dif ícil, e o momento
com o deputado Romário agora é significativo. Seria impossível com o
ex-presidente...
O ex-presidente Ricardo Teixeira esteve aqui. Foram momentos tensos na Comissão de Turismo e Desporto, e o deputado Afonso Hamm
sinaliza esse espírito aberto, democrático, essa vontade de fazermos juntos essa grande mudança. Eu quero dizer, seguindo a linha de raciocínio
do deputado Marcos Montes, que é muito dif ícil deixar legado, quase
impossível. O legado, na maioria das vezes, é f ísico. São estádios, são
estruturas f ísicas. Por exemplo, a China deixou um legado f ísico extraordinário, transformado agora em turismo. Grande parte daquele espetáculo de estrutura arquitetônica hoje é turístico. Dez mil pessoas todos
os dias vão visitar as obras que sediaram os Jogos Olímpicos de Beijing.
Na África do Sul também há muitos problemas.
Então, nós vamos fazer o melhor. Agora, realmente, o grande legado
é o intangível, é o social, é o cultural, é o educacional, e o que o Brasil
ainda não entendeu, que é o legado esportivo. O Brasil tem vocação para
o esporte, mas nós não a usufruímos, a não ser como espectadores.
Deputado José Rocha, vou tentar encerrar, fazer uma síntese. Eu quero
sugerir que se faça aquilo que foi feito nos Jogos Olímpicos de Londres.
O deputado Marcos Montes fez uma pergunta ao Comitê sobre legado.
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Deve haver uma estrutura formada exatamente por figuras, como disse
o deputado, que pensem em como deixar um legado intangível, porque
nada vai mudar mais a realidade brasileira nesse período do que a Copa
do Mundo e os Jogos Olímpicos. Mas há um legado intangível que nós
ainda não entendemos.
Vou dar um exemplo. O estado de São Paulo está trabalhando juntamente com a TV Cultura para colocar o debate sobre a Copa do
Mundo em todas as escolas do estado, para que a Copa do Mundo
seja uma alavanca de debates sobre a sociedade brasileira, sobre o
nosso jeito de ser, sobre as características multiculturais que nós temos. Isso vai mexer muito com a cabeça das crianças. Eles vão produzir intelectualmente vídeos, teatros, espetáculos, campeonatos. Isso
vai mexer por dentro a educação brasileira. Como a atividade mais
importante e intangível da China foi uma hora de esportes para todas as crianças das escolas chinesas. Isso é um legado extraordinário,
mais do que 30 estádios, porque isso mexe com a vida de um povo,
que a partir daí passa a ser muito diferente.
Então, gostaria de sugerir, meus amigos presidente Marin e Marco
Polo – e eu sei que há dinheiro da Fifa para isso –, que um percentual
dos recursos orçamentários da Fifa sejam destinados ao desenvolvimento de atividades sociais nos países-sede. Gostaria que nós tivéssemos
esse dinheiro para pensar num projeto maior para o Brasil, principalmente para as populações carentes. Eu sugiro à CBF, se é que já não
existe, um comitê formado por pensadores, pessoas com prática, que
já acumularam experiências, para efetivamente transformarmos a Copa
do Mundo numa outra realidade para o Brasil depois de 2014. É possível
isso. Vamos fazer juntos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito bem, deputado.
Concedo a palavra ao penúltimo inscrito, deputado Rubens Bueno, e
depois ao Deley, para encerrar. Três minutos para cada um.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO – Sr. Presidente, primeiro,
quero citar que foi aberto um precedente. O Romário é campeão do
mundo, mas eu sou mais campeão do mundo do que ele, porque sou de
1958. E mais, Romário, o Marin já era veterano e você ainda não tinha
nascido. (risos)
Presidente, apenas uma preocupação. No Paraná nós estivemos com
a Comissão em um belo evento, com a presença do governador e do
prefeito, no Clube Atlético Paranaense, que se está propondo seja sede
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da Copa do Mundo. E esse estádio foi construído e pago pelo Atlético
paranaense. Eu sou um dos que pagaram 70% da obra. Para concluir a
obra faltam 30%, com as adaptações que a Fifa exige.
O problema é que a contrapartida, que seria um financiamento do
BNDES, até hoje não saiu. Pergunto: isso tem alguma coisa a ver com
uma cobrança que pode ser feita pela Fifa, pelo Comitê, pelo Parlamento?
E também quero saber se tem outros casos, ou outro caso parecido com
o da conclusão do estádio do Paraná.
Quanto à mobilidade urbana, eu estou pagando para ver, com todo
o otimismo demonstrado. Eu só não quero me acomodar no otimismo.
Acomodar-se no otimismo é o mesmo que dizer que muita coisa de que
se está falando não vai acontecer, e eu, otimista que sou, quero que aconteça, mas estou preocupado, porque não há nada, rigorosamente nada,
com relação a isso.
Finalmente, quanto ao legado que será deixado, eu acho que o
deputado Feldman tem toda a razão ao dizer que é preciso criar um
grupo que pense com todo o cuidado e ver o que acontecerá lá na frente.
Há uma diferença: o Brasil tem tradição e história em futebol. Quanto à
China e à África do Sul, nem tanto. Mas eu acho que vale a pena pensar
nesse comitê.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o
deputado Deley, outro craque brasileiro.
O SR. DEPUTADO DELEY – Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu me
desculpei com o presidente Marin. Eu tive uma audiência com o ministro Garibaldi e realmente não pude dela participar, mas já peguei umas
“colinhas” e realmente parece que o ambiente é muito favorável, principalmente pela nova postura que o presidente Marin vem trazer a esta
Casa. Eu acho que isso tudo vai ajudar a agregar muita coisa. A CBF é
realmente um patrimônio do povo brasileiro. É importante promovermos essa interação.
Eu quero, Sr. Presidente, trazer a público – eu até conversava com o
Romário – a reunião que tivemos com alguns ex-atletas. A situação deles
tem sido muito difícil. Por falar em legado, eu já havia pedido ao presidente que S.Exa. olhasse com muito carinho a possibilidade de passar um
percentual do lucro do Comitê Organizador à Federação das Associações
de Atletas Profissionais. Nós temos ex-companheiros passando grandes
necessidades. São pessoas que já nos deram muitas alegrias.
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Outro dia eu mencionei que o presidente Lula falou sobre os campeões
mundiais, o que eu acho legítimo, mas há também vários outros atletas
que não foram campeões mundiais e a respeito disso eu gostaria, oportunamente, de conversar mais estreitamente com a CBF, a fim de que ela
possa ser nossa companheira nessa luta. Falo em meu nome e também no
dos deputados Romário e Afonso Hamm, que também foi jogador.
Nós queremos usar o nosso mandato e, nesse caso, eu faço um apelo
aos nossos pares para que olhemos para esses ex-atletas, que também
fazem parte do patrimônio do futebol brasileiro. Eu acho que o momento é oportuno.
Sr. Presidente, eu quero reiterar – já tive a chance de falar com
V.Exa. – que estamos aqui para contribuir. Se às vezes fazemos algumas críticas, é com o intuito de ajudar. Já falou o deputado Bueno a
respeito disso, e eu também estou preocupado com a questão do legado. Acho que a Copa do Mundo, acima de tudo, é uma oportunidade
para deixarmos um legado em infraestrutura e colocarmos o Brasil
definitivamente na rota turística do mundo. É uma oportunidade que
eu espero que o Brasil não perca.
Nós estaremos sempre à disposição. O presidente José Rocha, oportunamente, criou uma subcomissão para discutirmos e rediscutirmos a
Timemania, que não deu certo. Os clubes, que também são um grande
patrimônio cultural do Brasil, estão devendo muito. O que realmente
queremos é contribuir.
No mais, presidente José Rocha, muito obrigado. Desculpe-me por
ter abusado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – V.Exa. será o presidente desse grupo de trabalho.
Com a palavra os nossos convidados, para encerrarmos esta reunião.
O SR. RICARDO TRADE – Eu vou começar a responder às perguntas da deputada Liliam Sá, que já me disse que viria aqui forte.
Deputada Liliam Sá, na verdade eu não sou especialista em grama,
mas eu posso falar a respeito claramente, porque eu participo desse
processo de estádios. É uma equipe qualificadíssima, com profissionais
muito respeitados. A Fifa nos trouxe uma consultoria de gramados que
contratou uma consultora gaúcha muito boa – eu estou impressionado
com o trabalho dela. Ela se chama Maristela Kuhn e é impressionante.
Trata-se de uma excelente profissional.
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Nós falamos diariamente com as sedes. Então, eu tenho que desmistificar o que você está falando. Você ouviu alguns agrônomos que estão
dizendo algumas coisas que não são verdadeiras. Não é uma norma, não
é uma regra, são recomendações. Afinal de contas, você tem um palco
onde durante 90 minutos vão jogar um esporte que será transmitido para
o mundo inteiro em HD, mostrando a qualidade dos gramados. E depois
jogos de que atletas como Romário, Bebeto e como Ronaldo participam
fazem uma diferença. Você ter um bom gramado, que custa 1% do preço
total da construção do estádio – em termos, é essa a estimativa –, não é
uma coisa ruim. Mas, de qualquer maneira, que fique claro que as cidades
sabem, porque representantes de todas elas se sentaram conosco e receberam os estudos científicos fantásticos, como, por exemplo, coisas que
hoje nós não temos. É uma nova era para o estádio brasileiro. Todos eles
vão ter coberturas, e coberturas diminuem a insolação e você vai ter que
usar, talvez, em alguns deles, iluminação artificial, para que aquela grama
continue crescendo de boa forma. Não são momentos antigos nesse contexto, mas, de qualquer maneira, deixo bem claro que são recomendações
sem nenhum tipo de exigência, e todas as cidades sabem disso e as recebem como isso, e as construtoras também sabem disso.
Finalizo dizendo que o palco é realmente maravilhoso. Por 90 minutos
você fica vendo aquele show, com os jogadores jogando. Eu não fui atleta
de futebol, mas de handebol – tem outro ali que é atleta de São Paulo, que
eu conhecia e agora e lembrei dele –, joguei na Seleção Brasileira durante
oito anos, não poderia dizer isso, mas, sim, o piso e a grama fazem uma
diferença imensa, e esse talvez seja apenas o cuidado que a Fifa tem de nos
passar algumas recomendações – a palavra é essa. Simples!
A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ – Mas eles participaram de licitações, não é isso?
O SR. RICARDO TRADE – De forma nenhuma. A empresa é só consultora e não vai participar de nenhuma licitação de nada. Não existe licitação. De novo, vou reiterar o que o deputado José Rocha pediu: o Comitê
e a Fifa não fazem nenhum tipo de contratação, não usam o dinheiro público para nada, não contratam nada, absolutamente nada com o dinheiro
público. Em nenhum momento vai haver isso.
A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ – Vou passar para as suas mãos
então o que eu tenho aqui. É bom para vocês ficarem...
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O SR. RICARDO TRADE – Ótimo. É importante que tenhamos isso
em mãos, para que possa ser desmistificado, porque não é uma norma,
é uma recomendação. Que isso fique é bem claro.
A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ – O.K. Obrigada.
O SR. RICARDO TRADE – Continuo respondendo? Tem a pergunta
do Walter Feldman...
Eu só queria corroborar aqui, deputado, só porque eu estou impressionado, e é o primeiro mês meu aqui com os dois, principalmente com
o presidente Marin, de quem estou próximo agora, e nós temos lá o
Joana Havelange, que é nosso par na diretoria e é superativa. Mas nós
estamos impressionados. Vitalidade, como você falou, compromisso e
habilidade para lidar com problemas por parte do presidente Marin têm
sido uma constante e eu tenho aprendido muito. Aliás, aprendo aqui e
às vezes ele me dá umas lições que eu vou anotando aqui num cantinho.
Ontem eu anotei “ouvir até ficar rouco”. Eu tenho de ouvir sim, porque
eu falo às vezes demais.
Quero dizer algo para o deputado Rubens Bueno sobre o Coritiba,
rapidamente. Nós dialogamos o tempo inteiro com os estados. Então
vou ler aqui uma coisa que esclarece como é o nosso relacionamento
com as cidades, como ele é aberto e como ele ajuda. Como o presidente Marin falou, nós precisamos ajudar as cidades, e eles também estão
nos passando informações. Nós estamos monitorando. O meu gerente
geral de relacionamento com as sedes, que está com a minha área, disse:
“Baka” – eles me chamam de Baka – “segundo Mário Celso Petraglia, o
BNDES informou que o enquadramento do projeto do Clube Atlético
Paranaense foi aprovado pelo BNDES, o que significa que o clube poderá receber recurso, o que até então não era permitido para clubes de
futebol”. Eu nem dei essa notícia ao presidente Marin, eu ia dar no avião.
“A consequente aprovação do financiamento está prevista para o mês de
maio.” Então é uma notícia boa e alvissareira que nos chega. “Em decorrência nos informa que o clube vai acelerar a velocidade das obras, até
então só com recursos do próprio clube, com a participação do município, etc.” E ele está tranquilo e otimista.
Então, nós dialogamos, quando há problemas eu os levo ao presidente Marin, como foi o caso de Recife. Visitamos algumas obras recorrentemente. Mas algumas delas é para uma interveniência, para ajudar um
ente que está construindo estádio, ou seja lá como for. Está bom? Digo
isso só para deixar claro, e até responde a sua pergunta um pouquinho.
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Eu acho que agora vai. Volto a dizer que não está assinado. Temos que
realmente ver assinado. Em maio, o senhor tem que me cobrar de novo.
Vamos torcer para isso.
O SR. JOSÉ MARIA MARIN – Antes de encerrar, eu quero só deixar
mais alguma coisa sobre o José Maria Marin. Eu estou neste cargo, e
claro que é motivo de orgulho, de satisfação e até de honra, mas também
procuro não retribuir o muito que o futebol deu para o José Maria Marin
na sua vida particular, na sua vida política, enfim, em toda a minha vida.
Eu acho que por intermédio do futebol Deus me deu muito mais do que
eu esperava e muito mais do que eu merecia.
Imaginem vocês um ex-jogador de futebol, não tão bom quanto
Romário, como o Deley e tantos outros aqui, mas um jogador de futebol
profissional aos 17 anos no São Paulo Futebol Clube. Fui campeão em
São Paulo e em Niterói, no canto do Rio. Hoje, o craque consagrado se
torna milionário, mas naquele tempo havia até preconceito.
Conheci minha mulher quando ela tinha 14 anos. Meu sogro não
queria deixar o Marin casar, ele não queria deixar o Marin namorar.
“Eu não vou deixar que uma filha que criei com tanto amor e carinho
seja entregue a um jogador de futebol”. Mas eu estava para me formar,
graças ao futebol, ao saudoso e campeão também do mundo Vicente
Feola. Eu entrei na faculdade, no Largo São Francisco, da USP de São
Paulo, e formei-me em Direito. Eu não tinha condições de ter um teto
para dar a minha mulher. Ela vivia em berço de ouro. Uma das mulheres mais bonitas do meu bairro. Neuza tinha 14 anos quando a conheci. Em setembro faremos 54 anos de casados, três de noivado e dois de
namoro. Eu não tinha condições de dar um teto para ela e fui morar
com meus sogros.
Naquele tempo eu era conhecido como o Marin, genro de fulano de
tal, em respeito à memória do meu sogro. Eu fui passar a lua de mel em
Campos do Jordão. Fiquei jogando futebol. Comprometi-me a jogar futebol de graça por dois anos, pela antiga fábrica Lacta, de chocolate, de
Adhemar de Barros, que o deputado acabou de citar. Eu disse: “Vou jogar dois anos de graça para vocês, e em troca vocês me dão a lua de mel”.
Quando eu voltei, fui morar com meus sogros, a quem agradeço –
não estão mais aqui –, e eu disse a minha mulher: “Neuza, casei-me com
você com muita alegria e hoje sou conhecido como o genro do Barroso.
Mas, se Deus quiser, já me formei em Direito, vou lutar e vai chegar o dia
em que o teu pai vai ser conhecido como o sogro do Marin”. E, no dia em
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que assinei a posse como governador do estado de São Paulo, após ser
vereador por oito anos, presidente da Câmara Municipal, deputado por
oito anos, vice-governador, eu olhei para minha mulher e ela percebeu
o que eu ia falar. Eu disse: “A partir de hoje o teu pai é que é sogro do
governador José Maria Marin”.
Eu tenho uma fé, eu tenho uma confiança e uma convicção de que, se
estivermos bem intencionados para construir alguma coisa, para fazer
alguma coisa com a maior lealdade possível e sempre ao lado da verdade, nós vamos superar todos os obstáculos.
O mundo mudou completamente. Hoje estamos no mundo da informática, da comunicação rápida, mas não pode mudar o nosso sentimento, mesmo com toda a mudança que houve no mundo, e o nosso respeito para com o semelhante. Esta é a mensagem que deixo aos senhores.
Vim aqui de coração aberto e posso garantir ao presidente José Rocha,
posso garantir a cada membro desta Comissão que está me ouvindo que
saio daqui tranquilo, mas com a minha responsabilidade aumentada,
porque eu devo responder não só aos milhões de torcedores que existem
no Brasil – cada torcedor é um técnico –, mas eu tenho de responder
também de forma muito direta a esta Comissão, que está me acolhendo
de maneira generosa, com muito carinho. Eu saio daqui tranquilo e vou
dizer à minha mulher que estive com meus colegas, que estive com a
minha família e que estou totalmente alegre, tranquilo e feliz.
Muito obrigado aos senhores e às senhoras pela maneira generosa
como me acolheram.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Para as considerações
finais, passo a palavra ao Sr. Ricardo Trade.
O SR. RICARDO TRADE – Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu agradeço também, em nome do Comitê Organizador da Copa do Mundo
Fifa Brasil 2014, ao presidente Marin a oportunidade que me deu de vir
aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho.
Nós nos orgulhamos muito por termos hoje mais de 80 funcionários, realmente profissionais da área de entrega, de uma Copa do
Mundo ou de eventos dessa magnitude, e deixamos aqui uma mensagem final de otimismo. O exercício que os senhores estão fazendo
é sensacional para nós. É, sim, função dos senhores cobrar, e nós temos de estar aqui, sim, abertos a dar explicações e a mostrar a todos a
transparência a que o nosso presidente acabou de se referir, até com o
coração aberto como ele tem.
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Cobrem, sim, mas vamos jogar para cima essa questão do otimismo.
Se tiverem um problema, tragam até nós, que vamos procurar saber o
que é, porque algumas vezes a crítica pela crítica não leva a entendimentos melhores. Nós estamos trabalhando junto com vocês, e o nosso país
sabe fazer, volto a repetir, o que é um orgulho enorme para mim. Eu tenho experiência nisso, trabalhei em alguns eventos internacionais muito
importantes e posso dizer aos senhores que nós somos os melhores do
mundo. Essa é a minha frase final.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre membro do Comitê da Fifa e presidente da Federação Paulista de
Futebol, Sr. Marco Polo del Nero.
O SR. MARCO POLO DEL NERO – Sr. Presidente, ilustres deputados,
é uma honra muito grande estar aqui. Virei todas as vezes que for convocado. Quero dizer aos senhores o seguinte: o Marin falou um pouquinho
da vida de cada um, portanto vou falar um pouco da minha.
As grandes emoções que senti foram na advocacia, e comecei a sentir
alguma coisa na condição de administrador de futebol agora, há pouco
tempo, quando tornamos séria a arbitragem no estado de São Paulo,
quando demos uma sustentação psicológica muito forte aos árbitros em
São Paulo. O árbitro tem de dizer à Comissão de Arbitragem o seguinte:
“Briguei com a minha mulher em casa e não tenho condição de apitar”.
E ele vai receber o que ele tem de receber porque ele foi sincero, foi leal.
Muitas vezes o árbitro vai apitar uma partida quando está cheio de problemas emocionais e trabalha mal. Então, nós exigimos que ele tenha
carácter e dignidade e diga no dia que ele não está bem.
Agora nós temos feito essas coisas em relação a jogadores de futebol,
aos clubes de futebol. Nós determinamos e eles apoiaram a decisão de
que se eles não pagarem salário em dia perdem ponto. Isso é muito importante, foi uma grande emoção que senti. E nesse trajeto eu tive outras
emoções gostosas.
Eu conheci o José Maria Marin, o Vicente Cândido, o Walter Feldman.
Quanto ao Romário, nós torcemos para ele há muito tempo, então não
dá para dizer mais nada, não é Romário? Mas, quanto aos outros que
estão aqui, nós nos comprometemos a fazer o melhor pelo futebol brasileiro. É uma promessa que eu tenho para comigo mesmo.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Peço a palavra para
registrar a importância desta reunião, presidente Marin, Sr. Marco
Polo, Sr. Trade, todos os Srs. Parlamentares. Esta Comissão é composta de 21 membros, mas passaram por aqui quase 40 deputados, o
que demonstra não só a importância da Comissão, mas a do tema aqui
debatido e também a importância de os senhores estarem aqui hoje
falando sobre a Copa do Mundo, a CBF e a Fifa.
Agradecemos a todas as Sras. e Srs. Deputados e aos demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião. Agradecemos ainda
ao senador Leomar Quintanilha, presidente da Federação de Tocantins,
que nos abrilhanta com a sua presença.
Antes de encerrar esta reunião, reabrimos a nossa reunião ordinária, que vai ser presidida pelo deputado Afonso Hamm, enquanto eu
acompanho os convidados. Quero dizer ainda muito obrigado a todos
os senhores pela participação nesta audiência pública.
Muito obrigado.
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Audiência Pública para Realização
de Balanço sobre a Timemania
e Discussão das Mudanças para
Melhorar sua Arrecadação

Audiência Pública, realizada em 22 de maio de 2012, para realização
de balanço sobre a Timemania e discussão das mudanças para melhorar
sua arrecadação.
Convidados:
Gilson Cesar Pereira Braga – Superintendente nacional de loterias da
Caixa Econômica Federal;
Pedro Trengrouse – Pesquisador da Fundação Getulio Vargas;
Carlos Alberto Calumby Lisboa – Vice-presidente de finanças do
Botafogo de Futebol e Regatas;
Rubens Lopes da Costa Filho – Presidente da Federação de Futebol
do Estado do Rio de Janeiro;
Weber Magalhães – Vice-presidente da Confederação Brasileira de
Futebol – CBF;
José Luiz Spigolon – Superintendente da Confederação das Santas
Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto e autor do requerimento,
juntamente com o deputado Deley, declaro aberta a audiência pública
com a finalidade de realizar um balanço sobre a Timemania e discutir
mudanças para melhorar sua arrecadação.
A presente audiência pública teve origem nos Requerimentos de
nos 152 e 154, de 2012, de minha autoria e do deputado Deley, respectivamente, aprovados pelo Plenário em reunião ordinária do dia 11 de abril.
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Gostaria de agradecer o comparecimento a todos os presentes e
convidados.
Convido para comporem a Mesa o Sr. Diretor Superintendente
Nacional de Loterias da Caixa Econômica Federal, Gilson Cesar Pereira
Braga; o Sr. Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trengrouse;
o vice-presidente de Finanças do Botafogo de Futebol e Regatas, o Sr.
Carlos Alberto Calumby Lisboa, aqui representando todos os presidentes de clube; o Sr. Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol
do Rio de Janeiro; o Sr. Weber Magalhães, vice-presidente da CBF; e o
deputado Deley, autor do requerimento.
Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos, de acordo com o Regimento Interno desta Casa. O tempo reservado
para o convidado é de 10 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por
um minuto, por deliberação do Plenário da Comissão, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação. A palavra será dada aos autores e
membros da Comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de
três minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para resposta.
Serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo de três minutos improrrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos
prazos estabelecidos.
Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa.
Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu
nome na referida lista. V.Exas. somente poderão abordar o assunto da
exposição pelo prazo máximo de três minutos, tendo o interpelado igual
tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda
que não haverá apartes durante a exposição dos convidados.
Registramos nesta audiência pública a presença dos seguintes representantes de clubes de futebol e autoridades: Mari Rosane Duarte de
Oliveira, advogada coordenadora do Sport Club Internacional; Cláudio
Pimentel, representante do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense; Leonardo
Viveiros, advogado do Botafogo de Futebol e Regatas; Dagoberto
Fernando dos Santos, diretor-geral do Clube Atlético Paranaense;
Gunter Fernando Kussler, representante do Ji-Paraná Futebol Clube;
Cézar Ferreira da Silva, representante do Uberlândia Esporte Clube;
Eduardo Cativo, representante do Santa Cruz, de Recife; Caio Calumby,
vice-presidente do Botafogo, do Rio de Janeiro; José Perdiz, representante do Esporte Clube Vitória, da Bahia, o maior clube do Brasil –
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desculpem-me os outros; Dagoberto Santos, representante do Atlético
Paranaense; José Luiz Spigolon, superintendente da Confederação das
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas;
Miguel Perez, vice-presidente do Gama, Distrito Federal. E quero registrar aqui a presença do representante comercial, futuro embaixador
de Taiwan, o diretor do Escritório Econômico e Cultural de Taipei no
Brasil, Jorge Guang-Pu Shyu, representante do embaixador de Taiwan
aqui no Brasil. Agradecemos a todos a presença.
Informo às Sras. e aos Srs. Parlamentares que esta Comissão deverá realizar, ainda na próxima semana, provavelmente na próxima terça-feira, reunião de audiência pública para debater as ações visando à
qualificação e à capacitação profissional de mão de obra para a Copa do
Mundo de 2014, atendendo ao Requerimento nº 171, de autoria deste
presidente, aprovado na reunião do dia 15 de maio. Solicito aos senhores
que estejam atentos às comunicações que serão enviadas pela secretaria
desta Comissão.
Também confirmamos a presença aqui, na quarta-feira, em audiência pública, do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, que vai falar
sobre a mobilidade urbana nas cidades-sede da Copa e nas cidades que
receberão representações de seleções que virão para a Copa. Portanto,
na próxima quarta-feira, teremos a audiência pública com o ministro
das Cidades, Aguinaldo Ribeiro.
Passo a palavra ao Sr. Superintendente Nacional de Loterias da Caixa
Econômica Federal, Gilson Cesar Pereira Braga, que dispõe de 10 minutos.
O SR. GILSON CESAR PEREIRA BRAGA – Boa tarde a todas e a
todos.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão
de Turismo e Desporto, deputado José Rocha; cumprimentar especialmente o deputado Deley; os demais deputados presentes a esta audiência pública; cumprimentar, de forma especial, os meus colegas da Mesa,
palestrantes e todas as senhoras e todos os senhores aqui presentes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Interrompendo-o,
desculpe-me, queria convidar a fazer parte da Mesa o Sr. José Luiz
Spigolon, presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas, que também é um dos grandes interessados no resultado da Timemania.
Desculpe-me. O senhor continua com a palavra.
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O SR. GILSON CESAR PEREIRA BRAGA – Muito obrigado,
presidente.
E um cumprimento especial a todas as senhoras e a todos os senhores aqui presentes.
Em segundo lugar, agradeço a oportunidade dada à Caixa de estar
presente, explicar um pouco como anda a nossa Timemania, a nossa
loteria, que busca arrecadar recursos para os clubes e, principalmente,
busca fazer milionários neste país.
Trouxe comigo uma apresentação bem pequena, que gostaria de
passar para os senhores, pois fica mais fácil para acompanharmos. Na
sequência dela, fico à disposição para debatermos. E, como já disse,
que possamos juntos construir o que for melhor para a loteria, para a
Timemania, e para os nossos clubes, dentro do projeto instituído pelo
governo em 2008.
(Segue-se exibição de imagens.)
Rapidamente, quero mostrar o objetivo principal do programa da
Timemania, que foi instituído com o objetivo de recuperação das dívidas dos clubes de futebol com a União, especificamente as dívidas do
Fundo de Garantia, do INSS e da receita tributária.
Os três objetivos principais do programa eram o parcelamento da
dívida dos clubes em 240 meses, com a redução em 50% das multas existentes no ano de 2007, que contava com o incentivo financeiro da criação de uma modalidade de loteria que nós, da Caixa, denominamos de
Timemania, como forma de incentivo ao projeto maior da Timemania.
A nossa arrecadação, em números – passo rapidamente para os senhores, para que possamos, em cima deles, debater na sequência: desde
o seu lançamento, em 2008, até agora, o ano de 2011, fechado, saímos
de um valor de 112 milhões e tivemos uma manutenção do nosso nível de vendas nos anos de 2009 e 2010. E a diferença que nós temos
acentuada para o ano de 2011 já faz parte de algumas alterações que a
Caixa implementou no produto, até então resultado da performance que
a loteria já vinha atingindo, que não alcançava satisfatoriamente o que
nós tínhamos previsto inicialmente. E, no ato de reposicionar o produto,
fizemos algumas alterações que estavam ao nosso alcance direto, que na
sequência já podemos ver.
O que nós fizemos de alteração em julho foi bem básico. Fizemos a
introdução do segundo sorteio.
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É notório, no Brasil, que o cliente, o apostador brasileiro, gosta das
loterias que correm de forma rápida. Ele gosta de apostar e de conferir
se ganhou ou não no menor tempo possível. Fizemos, então, a implantação do segundo sorteio, e hoje nós temos o sorteio às quartas-feiras
e aos sábados.
Aumentamos o nosso prêmio, na faixa do time do coração, que saiu
de dois reais e foi para três reais, que é aquele prêmio que sai bastante,
que é a maior quantidade de chances de ganhar. E esse é um valor que
realmente a pessoa reinveste em uma aposta seguinte. Então, nós também aumentamos para cinco reais, e é aquele prêmio que dá a sensação
ao cliente de ganhar e que o motiva a jogar novamente.
Fizemos também uma alteração muito significativa e importante,
que é o incremento do total de prêmios destinados à faixa principal de
sete acertos, saindo dos 40% anteriores e colocando em 50%.
Este é um fator importante que gostaríamos de ressaltar: aqui, no
Brasil, como em qualquer loteria do mundo, o que motiva o cliente, o
apostador, a jogar é o prêmio. Então, quanto mais atrativo for o prêmio,
quanto maior o prêmio principal, quanto mais atrativo ao cliente, mais
ele tem a tendência de apostar.
Na sequência, de forma bem simples, vemos um gráfico que mostra, com a nossa iniciativa, o incremento que tivemos na arrecadação.
Saímos de uma média de 9,4 milhões ao mês para 13,4 milhões, um incremento de 42% na nossa arrecadação, somente com essas pequenas
mexidas que pudemos fazer dentro do que a lei nos permitia.
Na próxima tela podemos falar um pouquinho das nossas performances
de venda.
A nossa previsão inicial, em 2006, que é importante citarmos, baseou-se em pesquisas que realizamos com nossos clientes. Em todas as
loterias que a Caixa lança, fazemos uma pesquisa qualitativa e quantitativa com antecedência, com os clientes, de acordo com as perspectivas
que têm com o produto que está sendo apresentado, sobre a expectativa
de ele jogar ou não. E, em cima disso, fazemos uma projeção do que
aquele produto espera ou tem previsão de atingir.
Aqui cabem algumas coisas: 500 milhões era a nossa ideia inicial.
Mas ela foi feita em 2006, e, infelizmente, a loteria só começou a operar em 2008, ou seja, dois anos depois, pois houve algumas situações
econômicas, financeiras, a própria crise de 2008 que, de certa forma,
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impactaram essa previsão. E alguns fatores que fizemos questão de lançar são informações que temos até de pesquisas posteriores: o lançamento do produto feito dois anos depois; o investimento em marketing
que nós fizemos foi grande, mas, dado o tamanho do país e toda a gama
que envolve a parte de marketing, não conseguimos manter um marketing tão expressivo; contamos também com pouca participação, ao nosso ver, dos clubes para manter um marketing, o torcedor informado da
loteria, para incentivarmos que ele apostasse.
Na sequência, para termos uma ideia do que eu gostaria de apresentar para os senhores, quando falamos de marketing, temos uma posição
muito clara na Caixa: a tela que está sendo passada para vocês é a do
ranking final dos oito melhores clubes classificados, segundo o Time do
Coração, aquele em que a torcida aposta, o seu clube. Nós temos aí ranqueados Flamengo, Corinthians, até o Internacional, em oitavo lugar.
A tela seguinte mostra que, quando um clube faz uma ação, temos
uma mudança muito significativa. Essa tela é a do último concurso do
ano de 2011, e já vemos que o clube que melhor se colocou, naquele
concurso específico, foi o Uberlândia. Provavelmente, os clubes, tanto o
Uberlândia quanto o Coritiba, o Figueirense e o ABC, que saltaram para
o topo da tabela nesse último concurso do ano, fizeram-no com certeza
para assegurar o seu lugar entre os clubes do Grupo 1 e do Grupo 2 da
Timemania, aqueles que têm melhor remuneração pela participação no
concurso e, consequentemente, maior valor de recursos para o pagamento e o saldamento de suas dívidas. Então, fica muito claro que, quando o clube investe e busca atuar junto aos seus torcedores, o retorno
aparece de forma muito clara.
Para termos uma ideia do repasse, em média, ao longo do ano, ficaram um milhão de reais para os clubes pertencentes ao Grupo 1, do 1º ao
20º; ficou também o valor de 395 mil reais para os clubes participantes,
do 21º ao 40º clube, dentro da Timemania; um valor de repasse anual
de 62 mil, do 41º ao 80º, dentro da Timemania; e um valor menor aos
clubes que não fazem parte, aos outros 18, que são os nossos curingas,
para uma eventual substituição.
Na sequência, vamos propor um encaminhamento, o que eu gostaria
de discutir com vocês.
Quanto às novas ações – e entendemos que a Caixa já está fazendo
algumas delas –, seria importante contar com a participação de todos os
entes envolvidos no projeto Timemania para buscarmos de fato um re-
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posicionamento do produto. Nós já estamos atuando, fazendo uma nova
pesquisa. Dentro da área de loterias, já temos desenvolvido uma remodelagem total do produto, que passa inclusive por novo nome do produto, por novo volante, com uma campanha de mídia que venha acoplada
a esse relançamento do produto e que busque, principalmente, desvincular essa loteria de uma loteria de prognóstico, como temos hoje, em
que se joga de 1 a 80 para acertar 7 números. Na verdade, queremos
fazer uma loteria muito voltada para os escudos dos times, para que
o apostador possa jogar diretamente em seu clube. Então, já estamos
com essa pesquisa em andamento. E imagino que possamos colaborar
com a subcomissão que foi criada para estudar o reposicionamento do
produto com essa avaliação do que os nossos apostadores pensam das
modificações que queremos impor ao produto.
Quero ressaltar que essa modificação tem similaridade muito grande com produtos que nós já temos lá fora, principalmente com um
produto de muito sucesso nos Estados Unidos, o Powerball, que tem
mais ou menos o mesmo modelo, a mesma modelagem que gostaríamos de colocar na Timemania.
Vou citar outras ações importantes, que seriam muito frutíferas para
o produto. Uma delas seria o engajamento de todos, como já disse, para
que pudéssemos fazer um reposicionamento do produto junto às torcidas. E a Caixa fica à inteira disposição para que possamos, em conjunto,
fazer algumas ações de sorteio do produto nos estádios, aproveitando a
grande frequência, a grande audiência que o campeonato brasileiro tem.
De forma conjunta, poderíamos buscar outro nicho de arrecadação, novas pessoas que pudessem apostar nesse produto.
Além disso, eu gostaria de ressaltar mais uma vez a questão do
payout1. Depois eu posso aprofundar o assunto, quando estivermos no
debate. É fundamental que tenhamos um produto com payout alto, que
possamos ofertar prêmios maiores e, principalmente, os prêmios que
chamamos de reaposta, aqueles prêmios pequenos que a pessoa sente
que ganha, para que cada vez mais tenha vontade de jogar e de participar. Isso seria fundamental para que pudéssemos reposicionar o produto e dar outra dinâmica, inclusive à questão da arrecadação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico à disposição.

1

Percentual do dinheiro arrecadado pago aos bilhetes vencedores. (NR)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao Sr. Gilson
Cesar Pereira Braga pelos esclarecimentos prestados e passo a palavra
ao pesquisador da Fundação Getulio Vargas, Sr. Pedro Trengrouse, que
disporá de 10 minutos.
O SR. PEDRO TRENGROUSE – Deputado José Rocha, deputado
Deley, autor do requerimento, muito obrigado pelo convite.
Saúdo todos os presentes, na pessoa dessas duas referências da
Comissão.
Boa tarde a todos.
Primeiramente, vou apresentar um vídeo.
(Exibição de vídeo.)
O SR. PEDRO TRENGROUSE – O primeiro ponto importante a ressaltar é que a Timemania nunca foi um produto lotérico. Ela foi, desde
o início, como aqui o superintendente da Caixa bem ressaltou – e os
deputados e os dirigentes que participaram das negociações iniciais vão
lembrar –, um programa de recuperação das dívidas dos clubes. Então,
se é através de um prognóstico “x”, “y”, “z” de uma raspadinha ou de apostas on-line pela internet, pouco importa o instrumento de arrecadação,
desde que ele sirva para recuperar as dívidas dos clubes. Na verdade,
tinha-se por objetivo principal viabilizar o recebimento, pelo governo,
de valores que ele já tinha como perdidos, que já não receberia. Então,
existia um passivo enorme de todos os clubes de futebol do Brasil, e o
governo tinha um problema para resolver: como receber esses recursos.
Ora, a fórmula adotada foi uma fórmula comum a vários países do
mundo, que financiam os seus esportes através das loterias.
Esse trabalho que eu vou apresentar agora foi feito para o Ministério
do Esporte, em 2009, para embasar a criação da Secretaria Nacional de
Futebol. Vou mostrar apenas alguns eslaides do trabalho inteiro, que inclusive estará à disposição desta Comissão no dia em que o deputado
José Rocha entender relevante consultá-lo.
(Segue-se exibição de imagens.)
Essa era a composição do endividamento dos clubes em 2009. Não
muda muito de lá para cá. Nós vemos aí que metade dessa dívida é tributária, é dívida que já estaria equacionada pela Timemania se o produto arrecadador tivesse dado certo. E foi esse o motivo pelo qual os
clubes não discutiram o percentual que eles teriam da loteria, porque a
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discussão sempre era: “Vão usar nossas marcas. Nós temos que ter um
percentual maior.” Os clubes, então, abriram mão de discutir qual seria o
seu percentual porque qualquer que fosse o percentual, dentro daquela
arrecadação, as dívidas estariam pagas, estariam resolvidas. Com isso,
eles teriam mais condições de trabalhar o seu dia a dia.
Nós vemos aí que a Timemania, ou seja, que o programa de recuperação das dívidas dos clubes... E enfatizo muito bem isso porque a
Timemania poderia muito bem ser um programa de recuperação das
dívidas dos clubes com a referência na arrecadação da Mega-Sena, por
exemplo. Por que criar um novo prognóstico, uma nova loteria, trocar
o certo pelo duvidoso, quando a Mega-Sena arrecada quatro bilhões e
meio de reais por ano? Por que não pegar um percentual pequeno dela
e destinar para a recuperação das dívidas dos clubes? Se o objetivo sempre foi um programa de recuperação das dívidas dos clubes, em vez de
lançar simplesmente um novo prognóstico, por que não aproveitar um
prognóstico que já deu certo, que já arrecada, que já teria condições,
provadas e comprovadas, de permitir ao governo receber essas dívidas?
Então, isso é muito relevante para os clubes, representa metade de
todo o seu passivo. Três bilhões e meio de reais era o passivo inteiro,
de todos os clubes do Brasil, em 2009. De lá para cá, há uma pequena
variação: chega a quatro bilhões.
Esse outro eslaide mostra o seguinte: que o futebol hoje, no Brasil,
é superavitário, que o resultado operacional do futebol, segregado das
demais atividades dos clubes, que aí temos segregadas nesses dois quadros e que fazem referência a 2008 e a 2009, é superavitário. Ou seja, o
futebol é lucrativo.
Onde é que os clubes, então, têm prejuízo? O primeiro prejuízo, que
é operacional, diz respeito à responsabilidade, que a maioria dos clubes
de futebol assume, de financiar os esportes olímpicos. Esportes olímpicos que não geram um tostão de receita para esses clubes.
Flamengo e Fluminense – a título de ilustração – são os dois clubes brasileiros que mais formaram atletas na história das participações
olímpicas do Brasil. E esses atletas formados por esses clubes representam investimentos que vêm do futebol, porque é a única atividade lucrativa que essas instituições têm.
Então, quando agregadas ao resultado operacional do futebol as
despesas que esses clubes têm com os esportes olímpicos, nós temos
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um resultado negativo anual. E o resultado fica ainda pior quando
agregamos as despesas financeiras, o serviço da dívida. Ora, a dívida
em si não é o problema. Por quê? Qualquer setor da indústria que tivesse condições de pagar a sua dívida integral com dois anos de faturamento – e é o caso do futebol – iria muito bem, obrigado. O problema
é que o perfil da dívida dos clubes de futebol é muito mal-arrumado.
É uma dívida de curto e médio prazos, é uma dívida não planejada,
é uma dívida que estoura a cada semana com uma penhora on-line
diferente, é uma dívida que não permite um planejamento de fluxo de
caixa capaz de garantir as atividades dos clubes e o pagamento do seu
passivo. Se essa dívida, no montante em que está hoje, fosse refinanciada, fosse parcelada de forma diferente, talvez fosse possível, com as
receitas atuais dos clubes, financiar as atividades correntes e também
pagar o serviço dessa dívida.
Há alguns indicadores aí muito relevantes. Por exemplo: o grau de
endividamento – para cada um real de propriedade, de patrimônio que
o clube tinha em 2009, ele tinha R$ 1,06 de dívida; liquidez corrente e
capacidade do clube de fazer frente aos seus compromissos imediatos:
37 centavos para cada real devido no curto prazo; liquidez geral, justamente a combinação de curto, médio e longo prazos: para cada 1 real
de compromisso, os clubes têm 24 centavos a pagar; e margem de lucro,
contando o resultado operacional do futebol, mais o esporte olímpico,
mais o serviço da dívida, que tem sido negativa ao longo dos anos.
Isto é muito importante não só para o futebol brasileiro; isto é importante para o país: a cadeia produtiva do futebol, cujo elo central são
os clubes, envolve uma série de empresas, nos mais diversos segmentos,
e tem um potencial de arrecadação muito maior do que consegue hoje.
Isso gera um efeito negativo na economia do país que se traduz na perda
de uma série de oportunidades de geração de emprego e renda, o que
veremos no próximo eslaide em números muito concretos.
O futebol gera hoje 11 bilhões de reais por ano e poderia gerar 62 bilhões. Só os clubes de futebol geram 2 bilhões de reais por ano e poderiam
gerar 8 bilhões. A arrecadação de impostos sobre a produção derivada
dessa atividade hoje fica em 1 bilhão de reais e poderia ser de 6 bilhões
de reais. Nós poderíamos ter 2 milhões, 143 mil empregos gerados pelo
futebol, quando na verdade temos apenas 371 mil. Poderíamos contribuir
com 1,1% do PIB brasileiro e contribuímos só com 0,2%.
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É importante mostrar esses números porque arrumar o futebol brasileiro é, na verdade, arrumar uma atividade importante para todo o arranjo produtivo nacional, uma atividade que gera emprego e renda, uma
atividade que é de interesse da sociedade e que não é simplesmente um
problema de clube A, B, C ou D. É um problema do povo brasileiro, que
teria mais emprego e renda se essa atividade fosse mais bem organizada,
se essa atividade fosse mais bem gerida.
E é justamente por isso que o governo entendeu que seria importante
criar um mecanismo para que aquela dívida tributária, que tanto sufoca
a administração dos clubes... e não só no seu fluxo de caixa. Também
os sufoca no seu potencial de arrecadação para o esporte olímpico, por
exemplo, porque poderiam receber recursos através da Lei de Incentivo
ao Esporte, mas não podem porque não têm as certidões necessárias
para apresentar os seus projetos. Então, eles não podem participar da
Lei de Incentivo ao Esporte. Ora, quem faz o esporte no Brasil não tem
acesso à Lei de Incentivo ao Esporte. Não é um contrassenso?
Então, quando o governo federal, a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal resolvem criar a Timemania, eles não a criam para ajudar clube, eles a criam para ajudar a sociedade brasileira, porque o clube
mais forte, o clube mais bem gerido permite que todos os elos daquela
cadeia produtiva gerem mais emprego e renda.
Pois bem. Quais são as coisas concretas que nós temos aqui, muito à nossa mão, para tratar dessa questão da Timemania? Primeiro,
como disse o nosso superintendente, a questão do payout. O payout
no Brasil é muito baixo. O payout da Timemania é de 46%, só que, com
o Imposto de Renda sobre a premiação, cai para 32%. Isso significa
que, para cada 1 real apostado, só 32 centavos são pagos na premiação.
Isso é muito pouco.
Nos Estados Unidos, experiências mostraram que o aumento do
payout elevou as vendas de determinada loteria de 39 milhões de dólares para 1,17 bilhão de dólares, um aumento de 3.000%. Só porque
aumentaram em menos de 20% o payout.
Bom, temos essas experiências como referência, e é muito simples
aumentar o payout da Timemania no país: simplesmente se isenta de
Imposto de Renda a premiação, o que eleva o payout da Timemania para
46%, o que também é baixo, segundo padrões internacionais.
A outra solução é mais simples ainda: usar a Mega-Sena como referência na arrecadação. Ora, em vez de ficar tentando melhorar um
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prognóstico que não deu certo, acaba-se com ele, diminui-se a quantidade de oferta na rede lotérica, valorizando os produtos que lá estão, o
que vai aumentar a arrecadação também da Mega-Sena, e coloca-se um
percentual menor da Mega-Sena para o programa de recuperação das
dívidas dos clubes. Ou seja, aproveita-se a Mega-Sena, que já deu certo,
que já está aí. E com isso temos a solução definitiva para a recuperação
dessas dívidas, que são dos clubes, mas na verdade são do governo, porque o dinheiro é do governo. O clube é que não consegue pagar. Então,
é o governo que vai receber esse dinheiro.
E a terceira solução, que precisa ser discutida com muita profundidade no Congresso Nacional, diz respeito às apostas esportivas na internet.
Hoje existe um movimento de 600 milhões de dólares em apostas esportivas pela internet, em jogos do futebol brasileiro, feitas por brasileiros,
no Brasil. Nós já tivemos um problema seriíssimo com essas questões
das apostas em 2005, quando o futebol brasileiro precisou anular vários
jogos do campeonato nacional em razão de suspeitas de manipulação de
resultados. Ou seja, já vivemos essa realidade. Só que, primeiro, não tributamos esse dinheiro; segundo, o futebol não aproveita esse dinheiro;
e, terceiro, não monitoramos essas apostas, ou seja, não nos defendemos da possibilidade de fraudes nas partidas porque não identificamos
quaisquer desvios nos padrões das apostas, não investigamos imediatamente, como já fazem a Fifa, a Uefa e o Comitê Olímpico Internacional.
Por exemplo: a França criou agora uma agência regulatória dos jogos
on-line. Nos primeiros seis meses, ela já conseguiu arrecadar 450 milhões
de euros só com essas apostas e monitora todas elas. Criou um código de
ética para atletas, treinadores e dirigentes, para que eles saibam como se
comportar perante esse fenômeno que é real e que já acontece no Brasil.
Novamente: se estamos falando aqui de um potencial de arrecadação
e se hoje, nessa zona cinzenta, esses sites arrecadam no Brasil 600 milhões de dólares, imaginem se a Caixa Econômica, por exemplo, pudesse
operar essas apostas e fazer com que elas fossem acessíveis a todos os
brasileiros que quisessem apostar no seu time. Apostar de verdade, no
resultado, no gol, coisa que eles já fazem hoje, mas que nós simplesmente ignoramos, deixando o dinheiro ir embora, fingindo que não existe e
colocando em risco a integridade esportiva. Sei que a Caixa Econômica
já está trabalhando um modelo nessa direção, autorizada pela Secretaria
para Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda.
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Queria terminar essa apresentação com mais um vídeo, que fala sobre isso, agradecendo mais uma vez a oportunidade, deputado.
(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao Sr. Pedro
Trengrouse pelos esclarecimentos prestados e convido a fazer uso da
palavra o vice-presidente de finanças do Botafogo de Futebol e Regatas,
Sr. Carlos Alberto Calumby Lisboa, que disporá de 10 minutos.
O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Boa tarde, senhoras e senhores.
Boa tarde, Exmos. Deputados José Rocha, Deley, Romário e demais
deputados.
Muito me honra estar aqui representando o Botafogo, em nome
do presidente Maurício Assumpção, e os demais clubes, até porque o
Botafogo, na época do presidente Paulo Roberto de Freitas, foi um dos
clubes que mais brigaram pela criação da Timemania. Vou falar um
pouco da situação específica do Botafogo, mas acho que abrange a de
todos os demais clubes, porque estão na mesma situação.
Fui nomeado vice-presidente de finanças do Botafogo em março
deste ano. Antes, eu era vice-presidente de esportes gerais. Então, sei
bem do que Pedro estava falando, com relação à falta de certidão e de
recursos. Como vice-presidente de finanças, o que mais me chamou a
atenção neste ano? No lançamento do balanço do Botafogo, agora em
maio, o débito consolidado e reajustado de dívidas fiscais passou de
120 milhões para 190 milhões. Quer dizer, o Botafogo tem um débito
com a Timemania de 190 milhões. Então, se o objetivo da criação da
Timemania era a amortização dos débitos, digo aos senhores que são
impagáveis. E garanto que não é só o Botafogo que está nesta situação.
Deve haver vários colegas aí em situação muito parecida.
Essa questão de reposicionamento do produto, como disse Gilson,
já me deixa mais tranquilo. Acho que a Caixa já observou que, deste
modo, não vamos a lugar nenhum. Quanto ao marketing do produto, o
Botafogo fez campanhas, vendeu volantes no Engenhão, mas a verdade
é que, nesse formato, não emplacou.
Então, quero que fique bem claro para a sociedade e para os nossos
deputados que, na visão do Botafogo, e garanto que na visão de todos os
outros clubes grandes que estão nesta situação – e dos pequenos também –, nenhum clube quer se furtar ao pagamento dos seus débitos.
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Ninguém quer se furtar a isso, ninguém quer calote. Queremos exatamente o objetivo da criação da Timemania: a amortização do nosso débito fiscal. Desta forma, nenhum balanço, nenhuma projeção, nenhuma
previsão financeira, de nenhum clube de futebol do Brasil, vai fechar.
Hoje foi divulgada uma reportagem com o presidente do Fluminense,
se não me engano no Lance!net, falando exatamente sobre isso: “O
Fluminense tem uma barriga de 20 milhões para fechar este ano”. E todos os outros clubes estão na mesma situação.
Então, muito me agrada estar aqui discutindo esta questão. O
Botafogo se coloca à disposição da Caixa Econômica e dos deputados
para discutir ações de marketing e qualquer outro tipo de ação que possa
diminuir este nosso débito fiscal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao Sr. Carlos
Alberto Calumby Lisboa pelos esclarecimentos prestados e convido a
fazer uso da palavra o presidente da Federação de Futebol do Estado do
Rio de Janeiro, Sr. Rubens Lopes da Costa Filho, que aqui representa as
federações.
O SR. RUBENS LOPES DA COSTA FILHO – Deputado José Rocha,
presidente da Mesa e da Comissão, deputado Deley, na pessoa de ambos
saúdo os demais membros participantes da Mesa. Deputado Romário,
na sua pessoa saúdo os demais parlamentares presentes.
A explicação de Pedro Trengrouse foi extremamente clara, objetiva.
E acho que não deixa dúvida. E o representante da Caixa também colocou a situação da seguinte forma: o objetivo inicial, de recuperação da
dívida dos clubes, induziu à criação da Timemania, que na realidade não
pegou. Se fizermos um acompanhamento da curva, veremos que hoje,
por exemplo, ela é o oitavo produto em arrecadação, o que, segundo
dados que me foram fornecidos, representa apenas 2,5% de toda a arrecadação dos produtos lotéricos que temos no país hoje.
Então, estamos diante de duas situações, praticamente: ou vamos desenvolver mecanismos para tornar esse produto atrativo... E ele só se
tornará atrativo seguindo dois caminhos: por uma melhor atuação de
mídia e divulgação, para induzir o apostador, o torcedor a participar,
a jogar nesse tipo de loteria, ou pelo aumento da sua arrecadação. Não
há outro. Esses são os dois caminhos. Não sei se é fácil trilhar por esses
caminhos. Ou abandonamos essa loteria, que já está há alguns anos no
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mercado e que praticamente não está dando demonstrações de recuperação, e caminhamos para a sugestão que Pedro deu, ou seja, agregar
essa loteria à Mega-Sena, que é extremamente atrativa. Seria uma hipótese. Como fazer? Eu acho que vale a pena tentar fazer uma reflexão
sobre isso, discutir a viabilidade dessa hipótese.
Agora, vejam bem: a Timemania gerou nos clubes a expectativa de
resolver os seus problemas e os levou a uma situação, a uma dificuldade sem solução, se não houver uma intervenção do governo. Há uma
despesa praticamente conhecida, corrigida com taxa Selic, que é extremamente alta, e uma receita incerta, não sabida, que não permite
sequer a determinação de um fluxo de caixa. Não se pode apropriar-se
de nada em relação à Timemania porque não se sabe quanto vai gerar
de receita esse produto.
Muito bem. Alguns falaram sobre as despesas e essas dificuldades
todas. Eu acho que, simultaneamente, deveríamos buscar mecanismos
que pudessem levar os clubes a saldar as suas dívidas e, consequentemente, levar uma arrecadação ao governo etc., com todo esse projeto
e todos os dados que Pedro Trengrouse mostrou a todos. Acho que,
simultaneamente, deveríamos refletir ou trilhar pelo caminho do estabelecimento de marcos regulatórios da gestão. Se não houver marcos
regulatórios extremamente rígidos, cujo cumprimento seja obrigatório,
talvez venhamos, daqui a algum tempo, a estar novamente sentados discutindo mecanismos de solução dos problemas dos clubes.
E a prova é evidente: existem clubes que têm ações trabalhistas etc.,
por importâncias extremamente insignificantes, e fazem contratações
injustificáveis, a valores injustificáveis. Então, são situações que não se
encaixam bem.
Antes, ou simultaneamente, eu repito, deputado José Rocha, de estabelecermos os mecanismos de solução para esses clubes – e acho que
não podemos abandoná-los, até porque isso tudo é um fenômeno social;
o problema não é do clube, como Pedro observou muito bem –, devemos estudar também os marcos regulatórios de gestão. Se não, vamos
ficar enxugando gelo. Isso é fundamental.
Não quero, de forma alguma, dizer, ou pelo menos afirmar, ou decidir – não tenho pensamento formado – que vamos abolir a Timemania
e aí vamos encontrar outra solução. Não. Pelo contrário. Vamos esgotar
todos os mecanismos de raciocínio possíveis, para encontrarmos aí um
aumento na fonte de receita – e temos uma longa estrada pela frente: a
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Timemania está em oitavo lugar em arrecadação; como vamos aumentar essa receita? – e uma melhor distribuição, ou seja, uma forma de
aumentar o payout, que Pedro já citou, a exemplo do que acontece em
outras loterias.
O tempo talvez seja extremamente curto para que possamos apresentar um resultado satisfatório. Como isso pode ser feito? Temos aí um
dever de casa para o Grupo de Trabalho, mais do que diuturnamente,
para que isso possa se traduzir de forma eficaz. Como aumentar essa
receita? Ou vamos abandonar definitivamente este modelo de arrecadação e agregá-lo a outro que já deu certo e não precisa de nenhum
esforço, de nenhuma despesa maior?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao Dr.
Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de
Janeiro, pelos esclarecimentos prestados, e convido a fazer uso da palavra o Sr. Weber Magalhães, vice-presidente da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF).
O SR. WEBER MAGALHÃES – Boa tarde.
Quero saudar o presidente José Rocha; o deputado Deley, autor do requerimento; o nosso Gilson César, superintendente da Caixa Econômica
Federal; Carlos Alberto, do Botafogo; Rubens Lopes, presidente da
Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro; e Pedro Trengrouse,
hoje pesquisador da Fundação Getulio Vargas.
Quero saudar todos os presentes e todos os deputados. Quero também ressaltar a presença do presidente da Sociedade Esportiva do Gama,
Miguel Peres; do representante do Atlético Paranaense, Dr. Dagoberto;
do presidente do Bangu, Jorge Varela; e de todos os deputados ligados
direta ou indiretamente ao futebol brasileiro.
Antes de falar sobre o tema, queria parabenizar o deputado José
Rocha e todos os deputados da Casa – o nosso querido deputado Gilmar
Machado foi relator da Lei de Incentivo ao Esporte. Quero enaltecer o
trabalho da Comissão de Turismo e Desporto não só aqui, mas também
em plenário – o trabalho de todos os deputados presentes –, referente a
todo o processo de ajuda ao futebol brasileiro. Vimos que vocês trabalharam muito pela Lei Geral da Copa, pelo Estatuto do Torcedor. Na semana passada, o deputado Romário apresentou um requerimento para
a realização de um seminário para a discussão dos problemas pós-Copa.
E um seminário muito importante já aconteceu aqui. Fóruns foram rea-
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lizados pela Comissão de Turismo e Desporto da Câmara. E agora está
havendo este debate sobre a Timemania.
Então, nós temos que ressaltar que os deputados estão trabalhando de
comum acordo com o futebol brasileiro, com a Confederação Brasileira
de Futebol, cujo presidente, infelizmente, não pôde estar aqui, hoje, mas
nós o estamos representando. Então, os nossos agradecimentos, nós os
estendemos a todos os deputados e ao presidente da Comissão, por esse
trabalho que está sendo realizado.
A respeito do tema, nós só temos que louvar, principalmente, esta retomada, para que possamos realmente sanar essas questões das dívidas
dos clubes, que já vêm se arrastando há muito tempo.
Os temas, só para relembrar, foram muito bem conduzidos por
Gilson, da Caixa, por Pedro Trengrouse e também pelo presidente da
Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, principalmente essa
questão da união dos clubes. Eu acho que os clubes poderiam estar mais
unidos, como foi bem citado pelo representante da Caixa. A participação dos clubes no lançamento da Timemania foi bem baixa. Os clubes
pouco divulgaram esse trabalho.
A gestão profissional do clube de futebol é importantíssima na condução principalmente da área financeira. Eu acho que não podemos ter
marcas – e temos grandes marcas no Brasil –, e essas marcas não terem um CT, um Centro de Treinamento, um estádio de futebol. Marcas
importantes poderiam ser mais bem geridas, para que não ocorressem
essas dívidas que, lá atrás, ocasionaram essa questão que estamos discutindo agora.
Outro assunto também muito importante são as apostas pela internet,
como foi muito bem frisado por Trengrouse. Eu acho que isso poderia ser
retomado num esquema muito profissional no Brasil, para que tivéssemos
condições de ver o que realmente está sendo apurado.
E, principalmente, os clubes grandes, as grandes marcas, como o
Flamengo, o Corinthians, o Santos e o Internacional, poderiam ter a
oportunidade de estar num setor ainda melhor, numa condição melhor,
para buscar os seus rendimentos, visto que o clube de grande marca tem
a facilidade de obter uma arrecadação maior. Para um clube de pequena
marca – e posso citar um clube que não é grande, mas que está entre os
quarenta, a Sociedade Esportiva do Gama –, a dificuldade para obter recursos é muito maior do que para os grandes clubes. E, apesar de a dívida

163

também ser menor, a dificuldade para pagar essas dívidas passadas realmente é grande.
Mas o que importa é que a Confederação Brasileira de Futebol está
atenta e só tem que parabenizá-los por esta iniciativa, através do requerimento do deputado Deley, que vem em bom momento resgatar essa
loteria, já que o futebol brasileiro, no início, foi usado justamente para
alavancar a Loteria Esportiva. Vocês devem se lembrar bem dos grandes
prêmios da loteria, quando foi lançada, e dos clubes de futebol que faziam parte dela. Hoje, a Loteria Esportiva não arrecada o que é previsto,
pelo tamanho do futebol brasileiro.
Mas o importante é que essa retomada está sendo feita. E estaremos
atentos, na Confederação Brasileira de Futebol. Para o que for necessário, estaremos trabalhando junto com a Comissão, tenham certeza disso, para que haja uma arrecadação ainda melhor e para que os clubes
possam realmente ter um horizonte e saldar essas dívidas pendentes há
muito tempo.
Muito obrigado. Parabéns, Câmara Federal!
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao Sr. Weber
Magalhães pelos esclarecimentos prestados.
Como a Timemania não trata só de clube de futebol, mas também de
outras entidades, entre elas as Santas Casas de Misericórdia, convido a
usar a palavra o Sr. José Luiz Spigolon, superintendente da Confederação
das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas.
O SR. JOSÉ LUIZ SPIGOLON – Boa tarde.
Sr. Presidente, deputado José Rocha; deputado Deley; nossos companheiros de Mesa; Sras. e Srs. Deputados; senhoras e senhores que aqui
estão, a primeira manifestação eu coloco como uma pergunta: por que
as Santas Casas e os Hospitais Filantrópicos envolvidos com os clubes
de futebol? Primeiro, 2.100 hospitais espalhados por todo o Brasil, especialmente no interior – 56% desses hospitais em municípios em que são
os únicos serviços de saúde existentes. Esses hospitais são o aporte natural do atendimento aos atletas lesionados, dos vários clubes amadores
etc., profissionais de todo o país.
A Confederação demonstrou, junto com o Ministério da Saúde, à
época em que se discutia o projeto de lei que resultou na Lei nº 11.345,
exatamente a quantidade de atendimentos a pacientes por essas instituições, motivados por lesões esportivas, principalmente do futebol. Então,
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esse foi o assunto que trouxe as Santas Casas para dentro do projeto de
lei em discussão, que resultou na Lei 11.345.
Nós entramos de duas formas. Assim como foi permitido aos clubes
de futebol parcelarem as suas dívidas previdenciárias, as Santas Casas e
os hospitais sem fins lucrativos igualmente tiveram esse benef ício, pelo
mesmo prazo. De um jeito um pouco diferente em relação aos clubes
de futebol, porque nós temos que pagar dentro de um prazo fixo e não
temos a arrecadação que vai automaticamente para a cobertura e o desconto da dívida. Na verdade, as entidades entraram com três por cento
sobre a receita bruta, que hoje está em torno de três milhões e pouco. O
que sobra para as Santas Casas é pouco menos de 2,9 milhões, uma vez
que 15% desses 3% vão para as entidades de reabilitação f ísica, e 85%,
para os hospitais.
Muito bem. Em relação às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, é desnecessário dizer da sua importância para a saúde do país,
mas hoje até a presidente Dilma Rousseff reconhece que realmente o
sistema público de saúde seria absolutamente inviável sem o concurso
das Santas Casas.
Nos últimos 10 anos, pelo subfinanciamento persistente da saúde,
os hospitais de fins lucrativos que atuavam no sistema têm saído numa
velocidade assustadora. Há 10 anos eles representavam 30% do atendimento do SUS e fecharam o ano de 2011 com 11% de atendimento, que
é o atendimento voltado mais para a área de exames laboratoriais e alta
complexidade, porque há um pagamento melhor.
O subfinanciamento está hoje colocado da seguinte forma: para cada
100 reais gastos no atendimento que se faz no sistema público de saúde,
as Santas Casas e os hospitais filantrópicos recebem no máximo 65%.
Há uma defasagem de remuneração expressiva que o financiamento do
sistema público não consegue cumprir.
Isso representou, no ano de 2010 – porque nós não fechamos 2011 –,
a seguinte situação: os hospitais filantrópicos gastaram 12,3 bilhões de
reais para atender a população usuária do SUS e receberam 7,9 bilhões
de reais. O gap, o déficit, foi de 4,4 bilhões de reais. Só não foi maior porque essas instituições gozam do privilégio da isenção da cota patronal da
Previdência Social, que, segundo a Receita Federal, foi, em 2010, de 1,8
bilhão de reais. E não seria maior. Nós estamos trabalhando com o custo
efetivo das instituições.
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Há, por conta desse déficit de financiamento, uma dificuldade muito
grande de manter capacitação e treinamento adequado do corpo médico, do trabalhador em geral, de todos os serviços desempenhados pelos
colaboradores de uma instituição hospitalar.
Em 2006, a CMB, cuja presidência era exercida por Antonio Brito,
que hoje é deputado nesta Casa, acertou com a Petrobras e com a
Gerdau o financiamento de um programa de capacitação permanente
de 250 hospitais a um custo de quase oito milhões de reais, bancados
50% pela Gerdau e 50% pela Petrobras. Esse programa mostrou-se altamente eficiente na capacitação e melhoria dos serviços das instituições,
através de treinamento.
Com a aprovação da Lei 11.345, nós propusemos ao Ministério da
Saúde que esse programa fosse estendido para um número bem maior
de hospitais, em âmbito nacional, tornando-o permanente, com a utilização, à época, como vimos aqui, de uma previsão de arrecadação anual
de 15 milhões de reais.
Isso foi feito. Como a arrecadação foi ínfima nos primeiros anos, somente no final de 2011 foi que nós conseguimos aprovar um recurso
de oito milhões de reais, acumulado que estava, para efetivamente implantar uma rede de teleconferências por canal de satélite que vai levar,
num primeiro momento, para 165 pontos, distribuídos em 17 estados
brasileiros, o programa de capacitação, diminuindo o custo de locomoção dos técnicos, dos professores, etc., fazendo com que os hospitais
que estão num raio de 150 quilômetros desses 165 pontos possam ser
facilmente atingidos, remetendo os seus colaboradores para esses centros de treinamento.
Então, é isso que temos hoje em execução – um programa que realmente tem a qualidade de poder investir isso anualmente, incorporando
novos pontos de treinamento e capacitação, aumentando o desenvolvimento do trabalho.
Para os senhores terem uma ideia, a Faculdade de Medicina da Santa
Casa de São Paulo está integrada ao programa. E nós transmitimos, em
tempo real, cirurgias que estão sendo feitas, para capacitar o corpo médico desses hospitais. A mesma coisa com a enfermagem, com os trabalhadores da área geral do hospital, da gestão e da administração da instituição. Todos esses programas... Ontem, por exemplo, nós transmitimos
de Brasília, com o representante do Conselho Federal de Medicina, realmente fazendo o treinamento dos corpos clínicos dos hospitais, em
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função da nova sistemática de saúde suplementar, no tocante a questões
de urgências e emergências etc.
Então, é um trabalho de efetividade, de qualidade, de baixo custo e de
grande impacto para a qualificação das Santas Casas e hospitais filantrópicos.
Claro que, se pudéssemos dispor do recurso que inicialmente estava
previsto, as ações seriam muito mais amplas e muito mais efetivas. Mas
hoje esses quase três milhões de reais que estão ficando para a área de
saúde são de suma importância para que continuemos esse trabalho e
não haja interrupção de algo que já se mostrou absolutamente capaz de
melhorar a qualidade de saúde do país.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao Sr. José
Luiz os esclarecimentos prestados.
Encerradas as exposições, antes de passar aos debates, quero fazer um registro e lamentar que uma audiência pública tão importante
quanto esta, que eu considero uma das mais importantes que nós realizamos aqui na área do esporte, tenhamos aqui apenas 15 clubes representados, dos 80 clubes convidados, e um representante de federação,
das 27 federações convidadas.
Quero fazer este registro porque a Comissão de Turismo e Desporto
faz um esforço muito grande para ser a interlocutora entre o segmento
do esporte, o Congresso Nacional e o Executivo, como também acontece na área do turismo. Mas, na área do turismo, temos tido uma participação muito maior dos segmentos do setor, do trade do turismo, o que
nós não estamos vendo na área do esporte.
Realmente, é de lamentar que os maiores interessados não estejam
presentes. Está aqui apenas uma representação. Agradecemos aos que
vieram, porque são realmente os que se interessam e que sabem da importância de tratar de um tema como este em uma audiência pública
como esta.
A dívida que os clubes têm com o governo, com a União, está em
torno de três bilhões de reais. Nós estamos à busca de soluções para
essa questão, mas, infelizmente, não há aqui a representação dos mais
interessados, no caso, os clubes de futebol.
Antes de passar a palavra aos debatedores – em primeiro está o
deputado Deley, autor do requerimento –, quero deixar umas questões
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para reflexão das pessoas que aqui estiveram debatendo e prestigiando
esta audiência pública.
Dirijo-me ao superintendente da Caixa, Sr. Gilson César, para sugerir-lhe algo quanto à Timemania, a fim de que ela seja mais atrativa.
Por exemplo, que os sorteios sejam realizados nos estádios, durante os
jogos. Isso poderia dar a essa loteria maior publicidade e maior atratividade. Teremos agora as arenas multiuso, que vão sediar os jogos da
Copa – são 12 arenas multiuso. O modelo de gestão e de funcionamento
dessas arenas será multiuso. Portanto, elas terão espaços que deverão
funcionar durante os 365 dias do ano. Sugerimos também que essas arenas sejam contempladas com lojas lotéricas. Outra sugestão é mudar a
Timemania para mais ou menos os mesmos moldes da Mega-Sena. Em
vez de sete dezenas, que fossem cinco dezenas, e a sexta dezena compusesse o clube do coração. Talvez assim houvesse maior acumulação e
maior atratividade ao apostador. E, além disso, que a Caixa Econômica
compatibilizasse o calendário dos sorteios nos estádios com o calendário dos jogos, das competições oficiais.
São sugestões que ficam para reflexão e debate, não só da Caixa
Econômica, mas também dos maiores interessados, os clubes de futebol
e as Santas Casas, que também estão aqui demonstrando seu interesse.
Poderíamos também usar os telões dos placares eletrônicos para fazer publicidade dos sorteios. Talvez fosse mais uma maneira de levar
isso ao conhecimento dos torcedores.
Bem, passo a palavra ao autor do requerimento e coordenador desse
grupo de trabalho, o deputado Deley, ex-atleta do Fluminense e hoje um
grande deputado federal.
O SR. DEPUTADO DELEY – Boa tarde a todos.
Eu queria, primeiramente, agradecer a todos os... Agradecer, e muito,
até pelo registro feito pelo nosso presidente quanto à ausência... Quero
valorizar aqueles que aqui estão. Realmente, é muito importante ver
aqui o Weber, o Gilson, o Carlos Alberto, o Rubens, o Pedro, o Sr. José
Luiz, os outros representantes de clubes e os nossos pares, os deputados
Romário, Renan Filho, Carlaile, Danrlei e o nosso querido Gilmar. O
veterano Gilmar, que, inclusive, tem de vir mais para perto, a fim de
participar conosco. O Gilmar carrega uma experiência já de muitos anos
e tem, realmente, capacidade; tem que se aproximar mais. A gente sabe
dos seus mil afazeres, não é, Gilmar? Queira Deus que, no ano que vem,
você tenha um desafio maior.
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Presidente, quero também parabenizá-lo. Essa, realmente, é uma
matéria que nos chamou a atenção. E eu, particularmente, fico muito à
vontade para estar aqui discutindo essa questão dos clubes. Eu, no período em que fui profissional, sempre fui muito crítico, principalmente
da gestão. Eu acho que quando o Pedro diz... Essa questão das dívidas...
Mas há um detalhe, Pedro. Você mesmo disse que, hoje, o futebol seria
superavitário, se nós não tivéssemos tido esses problemas que tivemos lá
atrás. Eu tenho para mim – através até de algumas conversas, presidente
– que todos esses problemas dos clubes vieram da irresponsabilidade,
anos atrás, dos clubes, que, realmente, não se importavam, deixavam a
coisa correr solta, acreditando que sempre achariam um caminho, um
jeitinho, o tal jeitinho brasileiro.
Hoje a gente está vendo que o país está mudando. E acho, Rubinho,
que mais do que qualquer sugestão, e o presidente já deu algumas aqui...
Eu acho, presidente, que, obviamente, nós vamos ter de chamar outros
atores para que possamos conversar: o pessoal da Receita, do Ministério
do Esporte, todos vão ter de se sentar aqui, Gilson.
Eu acho que isso que o presidente colocou, a questão dessas novas
arenas... Nós tivemos uma audiência pública muito interessante, na
semana passada. O Brasil, realmente, quer dar esse salto de qualidade.
Mas aí, Weber, para que a gente possa dar esse salto de qualidade, é
preciso que os clubes também, através de uma nova gestão, que seja a
partir desse marco regulatório de que o Rubinho falou, têm que andar
juntos, sim, Rubinho. Eu acho que nós estamos aqui, hoje, tentando
buscar uma alternativa.
É fato, Gilson, que a Timemania não alcançou seus objetivos. Então
nós vamos ter, sim, que sentar, Pedro, e buscar um novo caminho. Nós
vamos ter de buscar um novo caminho, uma alternativa.
Então, presidente, eu acho que V.Exa., que nos deu oportunidade
de coordenar esse trabalho... Obviamente, nós vamos chamar, não é,
Gilson, esses novos atores. Os clubes que procurem se organizar, para
que tenhamos seus representantes. Que possam estar juntos conosco
para que possamos achar esse caminho.
E, volto a dizer, eu me sentiria muito mais à vontade na busca desse
caminho, realmente, se pudéssemos, conjuntamente, discutir esse novo
processo de gestão dos clubes. Eu acho que nós temos que ver onde funciona, onde não funciona, porque senão, daqui a pouco, vamos resolver
um problema e, lá na frente, vamos ter que criar novos mecanismos, e
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a ideia não é essa. A ideia não é passar a mão na cabeça de ninguém. A
ideia é que nós, realmente, consigamos vislumbrar um novo momento
neste país.
Quero dizer aqui ao Sr. José Luiz que nós também temos uma preocupação muito grande com a questão das Santas Casas. Curiosamente,
se eu estiver errado... Parece-me que a Santa Casa é de 1543. Então, é
uma entidade que merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção.
Obviamente, também o Ministério da Saúde tem que olhar de outra forma para o processo das Santas Casas.
Então, queria dizer isto, Sr. Presidente: que possamos aprofundar
esse estudo. Acho que uma coisa nós confirmamos aqui: a Timemania
não deu certo.
Eu só quero perguntar ao Gilson, para que ele aprofunde isso rapidamente, só por curiosidade: qual foi a ação que o Uberlândia adotou para
que pudesse melhorar o seu processo? Ao Carlos Alberto, que ele me
falasse dessa questão. Ele disse que começaram a vender bilhetes dentro do Engenhão. Que ele falasse também rapidamente um pouquinho
sobre essa experiência. Eu também entendo que os estádios têm que ser
um instrumento para que possamos construir a melhoria da Timemania.
E que o Pedro também avançasse um pouco mais. Sem querer retirar o
valor daquilo que foi dito aqui, o que mais me chamou a atenção, Pedro,
foi essa questão da internet. Esta Casa vai ter que se aprofundar nessa
matéria. Estamos falando de 600 milhões de dólares, deputado Renan!
E não há legislação alguma sobre isso. O governo não arrecada nada
em cima disso, muito menos os clubes. Então, eu também queria que o
Pedro se aprofundasse um pouco mais nessa questão.
No mais, eu vou ouvir aqui os pares. Pode ser que, mais à frente, eu
possa querer fazer mais alguma colocação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço a participação ao deputado Deley e convido para usar a palavra o ilustre
deputado Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Boa tarde, presidente.
Gostaria de saudar, em nome do presidente, todos os parlamentares presentes e agradecer a presença aos convidados – o presidente da
Federação de Futebol do Rio de Janeiro, meu amigo Rubinho Lopes; o Sr.
Pedro Trengrouse, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas; o José Luiz
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Spigolon, presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia
(CMB); o Sr. Gilson Pereira Braga, superintendente nacional de loterias da Caixa Econômica; o Sr. Carlos Alberto Lisboa, vice-presidente de finanças, aqui representando o Botafogo; e Weber Magalhães,
vice-presidente da CBF no Centro-Oeste e meu amigo.
Eu prestei bastante atenção em todas as coisas que foram ditas e, entre os números que dizem que existem e os números que poderiam existir, realmente, há uma discrepância muito grande. Existem times, como,
por exemplo, Flamengo e Corinthians, que são considerados dois dos
grandes clubes brasileiros, que passam, realmente, por muita dificuldade financeira. Isso atrapalha diretamente, inclusive – e falo até como
ex-jogador –, o rendimento de muitos jogadores. Essa dificuldade financeira pela qual esses clubes passam, fruto dessas dívidas que eles acumularam durante esses anos, faz com que muitos deixem até de pagar os
seus jogadores, não só os do futebol, mas outros atletas que participam
de outras modalidades, porque têm obrigação de pagar algum determinado imposto. O América, no qual tive oportunidade de estar por um
ano, teve que pagar dois meses, em juízo, senão não teria mais as luzes
do estádio para jogar, e isso aconteceu exatamente no dia de um jogo.
Então, esses problemas, quando se acumulam, afetam não só a gestão, a diretoria, mas também o torcedor, que tem aquela paixão de
ver o seu time sempre encabeçando as competições. Ele, infelizmente,
não é sabedor das coisas que acontecem – vamos chamar assim – nos
bastidores, como esse tema que estamos discutindo aqui, hoje, e que é
muito importante.
Eu acredito que a forma de gestão poderia mudar um pouco. E,
só como sugestão, a nossa política pública teria que contemplar um
pouco mais o esporte, principalmente o esporte escolar. Todo esse repasse, ou a maioria dele, que vai para o COB, para os atletas de alto
rendimento – e isso realmente é necessário, para que possamos ter
grandes resultados em competições como as Olimpíadas –, poderia
sofrer uma divisão de forma diferenciada, para podermos dar oportunidade àqueles jovens, àquelas crianças que também querem e gostam
de participar, de praticar esporte, mas nem sempre chegam a um alto
rendimento. Só como sugestão, acho que isso é algo que poderíamos
começar a rever futuramente.
Eu tenho algumas perguntas aqui. Todos sabem que eu sou bastante
objetivo nas minhas perguntas e rápido para não tomar muito tempo.
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A primeira delas eu queria dirigir ao Sr. Gilson César, que é superintendente da Caixa. Se eu bem entendi, o governo perdoou 50% da dívida
dos clubes na ocasião da assinatura da renegociação. Os clubes tiveram
240 meses, ou melhor, 20 anos, para pagar as suas dívidas, mas nem assim eles conseguiram honrar seus compromissos, e muitos continuam
bastante endividados. Desses 240 meses – começou mais ou menos em
março –, já se passaram 48 meses, desde a renegociação dessa dívida.
Eu gostaria de saber do senhor, se puder me responder, como está hoje
a situação, passados 48 meses da renegociação. Pergunto se alguns conseguiram, realmente, diminuir as suas dívidas e se, infelizmente, alguns
aumentaram as dívidas em relação ao que tinham 48 meses atrás.
Eu tenho outra pergunta para o Sr. José Luiz, que se refere exatamente a uma área que eu também até defendo muito aqui. Os clubes recebem 22% da Timemania e 3% são destinados para o Fundo
Nacional de Saúde, para as Santas Casas de Misericórdia, entidades
hospitalares sem fins econômicos, entidades de saúde de reabilitação
f ísica e casas que trabalham com a reabilitação de pessoas que têm algum tipo de deficiência. As Apaes, a Pestalozzi, a Benjamin Constant,
essas entidades hoje recebem algum tipo de repasse dessa verba destinada especificamente à CMB?
Outra pergunta. Eu tenho uma informação, aqui, bastante interessante. Essa pergunta pode ser para o Sr. Carlos, do Botafogo, ou até mesmo para o Sr. Gilson. Clubes como Flamengo e Botafogo, por exemplo,
estariam inadimplentes já há anos e com uma inadimplência bastante
grande, referente a muitos impostos – FGTS, INSS, Imposto de Renda,
etc. Criaram associações de atletas que operaram com o governo federal
para receber recursos oficiais. São institutos. No caso do Flamengo, é o
Instituto Atleta Rubro-Negro; no caso do Botafogo, Associação Botafogo
Olímpica. Quero saber se procede essa informação. E, se proceder essa
informação, aqui temos o presidente do Gama, do Atlético Paranaense,
do Bangu, e até vou colocar aqui o meu América – eu posso ser o representante do América. Se isso funcionou ou está funcionando com
esses dois times, é possível que funcione também com esses outros? Eu
tenho aqui os números, tudo através de dados oficiais do Ministério do
Esporte, por meio da Lei de Incentivo do Esporte. Foram pedidos pelo
Botafogo e aprovados 83 milhões, 825 reais. O patrocinador disso foi
a Ambev Brasil Bebidas Ltda. E, por meio da Fla Olímpico – Esportes
Terrestres Individuais, foram pedidos R$ 1.282.103,00 e só foram aprovados e repassados para o Flamengo 225 milhões de reais. Quem patro172
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cinou isso foi a Usina Termoelétrica Norte-Fluminense S.A. Quero saber se isso é realmente verídico e se, sendo verídico, esses outros clubes
podem também, dessa mesma forma, montar esse tipo de associação e
receber também ajuda do governo federal, mesmo estando inadimplentes, como estão o Flamengo e o Botafogo. Ou seja, nesse caso específico,
os dois times estariam recebendo pelas duas pontas, através dessa forma
que dissemos aqui e da Timemania.
A outra pergunta é mais direcionada ao Sr. Gilson: o senhor poderia
me dizer mais ou menos o valor efetivo da dívida dos 20 maiores times
devedores, hoje, do Brasil? E seria possível divulgar uma tabela por clube com o valor do débito de cada um, por exemplo, de FGTS, INSS,
Imposto de Renda e alguns outros?
Muitas dessas respostas eu sei que ficaria difícil para o senhor dar
hoje, mas, se puder encaminhar a esta Comissão, através de e-mail ou
de fax, serão bem‑vindas.
E uma das coisas mais intrigantes que eu queria entender definitivamente – talvez o senhor possa me responder – é: qual o grande motivo do acúmulo dessas dívidas? Como eu disse, se há 48 meses existiu
uma anistia de 50% da dívida e já se passaram todos esses meses, como,
segundo informações, existem clubes que hoje devem até mais do que
deviam quando foi feita essa negociação? Eu queria entender mais ou
menos como pode acontecer isso. Por exemplo, muitos jogadores, muitos atletas... Tenho a informação aqui de que os clubes arrecadam todos
esses impostos dos atletas. Pelo menos, no meu caso, esses impostos eu
paguei durante o tempo em que eu joguei. Para onde vão esses recursos definitivamente? Eu pago, por exemplo, ao Flamengo, ao Vasco, ao
Fluminense ou ao América, porque joguei lá, para eles repassarem ao
devido órgão. Mas, pelo que a gente vê, isso não acontece. Por quê? E
por que não dão uma solução rápida em relação a isso? Neste momento,
como disse o presidente José Rocha – e os senhores mesmos citaram –,
os clubes estão com quase quatro bilhões de reais em dívidas. O senhor
não acha que deveria haver uma ação mais concreta e direta, principalmente, da Caixa Econômica Federal, do Ministério do Esporte e de
outros órgãos, até mesmo do Ministério Público, para que alguma coisa
definitiva e positivamente fosse feita para que essa dívida... Já que 50%
dela foi perdoada, acredito que alguns já poderiam estar hoje bastante
tranquilos em relação ao valor enorme que existia lá atrás. Mas, pelo que
a gente sabe, muitos quase a dobraram.
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Essas são as minhas perguntas. Mais uma vez agradeço a vocês a presença. Parabenizo o deputado Deley por este requerimento e registro a
sua competência nesta Comissão. Isso é muito fácil, até porque temos
uma amizade de longos anos. Cada vez mais, com suas atitudes, vimos
aprendendo com S.Exa.
Muito obrigado. Fiquem com Deus.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradecemos a participação ao deputado Romário, que coordenou um seminário, semana passada, muito importante sobre o legado e a gestão dos estádios
pós-Copa. Foi um sucesso importante desta Comissão. Felizmente temos a ressaltar o brilho que teve o seminário.
Passo a palavra ao ilustre deputado Renan Filho.
O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Eu queria parabenizar o
deputado Deley, autor do requerimento, bom deputado que divide conosco o trabalho na Comissão de Turismo e Desporto da Casa, e dizer
que esta discussão é muito importante, presidente José Rocha – e parabenizo V.Exa. também –, porque o futebol é uma paixão nacional, e
a gente vê, como disse o Dr. Pedro, esse esporte movimentar cifras tão
altas e, ao mesmo tempo, dever tanto. Todo mundo questiona isso como
se nos clubes de futebol os gestores fossem bandidos. O termo “cartola”
no Brasil é usado de forma pejorativa, diariamente, seja ele de clube de
futebol, seja ele presidente de federação, seja ele da CBF – está aqui o
Weber representando a CBF. Portanto, a gente precisava ter um estudo
sério, decente, para apresentar verdadeiramente um caminho que o futebol deva seguir.
Eu queria citar os números que o Dr. Gilson apresentou como muito
importantes para o esclarecimento da Casa, da Câmara dos Deputados.
O Dr. Rubens colocou aqui a importância de termos um novo marco regulatório. Alguns clubes de futebol são geridos ainda de forma artesanal,
mas os grandes não. Os grandes hoje são grandes empresas.
O Botafogo – está aqui o Dr. Carlos Alberto Lisboa – vem, há alguns anos... E digo isso, Dr. Carlos Alberto, porque sou botafoguense e
acompanho. Sou inclusive contribuinte do clube. Fui contribuinte por
muito tempo, depois passei um tempo sem contribuir, por desgosto.
Agora voltei a contribuir, porque eu acredito que o clube está no caminho certo. Quero inclusive parabenizá-lo por algumas contratações. O
Botafogo tem a política de contratar aquele atleta que pode pagar, sem
contratações milionárias. Eu acho que o que o Santos faz com o Neymar
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é o que deve ser o modelo do futebol brasileiro. O Neymar deve ganhar mais do que talvez todos aqueles outros profissionais do esporte no
Brasil porque ele movimenta muito mais, mas ele deve ser pago como
está sendo pago: o clube paga uma pequena parcela do seu salário, e as
empresas patrocinadoras pagam a maior parte do salário do Neymar.
Isso é muito importante.
Mas vamos ao nosso trabalho. Eu queria dizer que 22%, presidente
José Rocha, do arrecadado com a loteria, no último ano, resultou em
35 milhões de reais aproximadamente – exatos R$ 34.980.000,00. Isso
seria para amortizar a dívida dos clubes.
Eu queria perguntar ao Dr. Gilson se é possível reduzir o estoque da
dívida dos clubes pagando somente essa parcela, porque uma ponderação
importante que o Dr. Pedro fez foi que nós precisamos melhorar o perfil
da dívida. Mas a dívida, Dr. Pedro, já foi alongada ao limite. Nenhuma
empresa no Brasil teve o privilégio que os clubes de futebol tiveram.
O senhor é economista ou administrador?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – O senhor é advogado, não
é? Nos Refis que foram feitos pelo governo federal, nenhuma empresa, nenhum município obteve a condição que os clubes de futebol tiveram. Primeiro, eles tiveram 50% da dívida perdoada, como disse aqui o
deputado Romário. Segundo, parcelaram o restante em 20 anos.
(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)
O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Ah, não houve?
(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)
O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Cinquenta por cento da multa. Então, tudo bem, não foram 50% da dívida. O REFIS foi semelhante
ao das empresas privadas.
É importante que isso seja dito, porque não há renegociação
com perfil melhor do que esse. Nós estamos discutindo agora, no
Congresso Nacional – o deputado José Rocha sabe, alguns deputados
desta Comissão também discutem isso, especialmente o deputado
Gilmar Machado, que é um especialista em orçamento e tem acompanhado essa discussão –, a renegociação da dívida dos estados brasileiros por um novo indexador. O que os estados querem é renegociar a dívida com base na Selic, porque é isso que têm os clubes de
futebol, pelo menos conforme foi colocado aqui, e o governo federal
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não permite. Isso é muito injusto com os estados brasileiros, que são
aqueles que formam as políticas públicas, que executam os projetos
e que estão verdadeiramente quebrados. Alagoas, por exemplo, que é
o meu estado de origem, paga 15% da sua receita corrente líquida de
dívida com a União, descontados na fonte. Não há Timemania para os
estados, não há.
A Timemania é muito importante e precisa ser aperfeiçoada.
Eu queria colocar para o superintendente de loterias da Caixa
Econômica que a Timemania, como foi concebida, pelo que entendi da discussão, não resolve absolutamente nada. O Botafogo devia 120 milhões de
reais e passou a dever 190 milhões de reais, em um ano. Praticamente dobrou o perfil da dívida – o perfil não, o estoque da dívida. Portanto, a única coisa para a qual serve a Timemania é arrecadar um pouquinho para as
Santas Casas. No entanto, não resolve o problema das Santas Casas. E não
resolve o problema do Ministério do Esporte nem resolve o problema dos
clubes de futebol. Portanto, só resolve o problema da Caixa Econômica
Federal, que arrecada um pouquinho mais, e do governo federal. Não há
sentido em fazer esse tipo de coisa mais no Brasil. Não há sentido algum.
A Caixa não precisa disso. Repito, a Caixa não precisa disso.
Eu concordo com o que disse o Dr. Pedro, no sentido de que seria
muito mais fácil, mais eficiente, mais eficaz e sobretudo mais racional
destinar somente um percentual da Mega-Sena para escalonar a dívida
dos clubes de futebol, na forma como foi concebida naquele dia. Aí, sim,
nós saberíamos quanto seria a arrecadação, qual percentual teria no final do ano, no próximo ano, o crescimento dos últimos 10 anos, por ser
um produto consolidado.
Agora, eu queria perguntar ao Dr. Pedro: por que fazer isso para o
futebol? Qual a contrapartida do futebol? Por que os clubes de futebol
merecem isso e outros setores, como, por exemplo, as Santas Casas de
Misericórdia, não merecem? Essa discussão é feita aqui no Congresso.
Eu sou desportista. Fui inclusive honrosamente indicado pelo meu
partido para presidir a Comissão que discutiu a Lei Geral da Copa.
Colaboro com os clubes de futebol. Sou um operário do time aqui da
Câmara, que tem tido resultados negativos recentemente – inclusive
perdemos o último jogo. Mas pergunto: por que os clubes de futebol
merecem ter um tratamento diferenciado? Eu queria pedir ao Dr. Pedro
para, se puder, nos enviar os trabalhos que desenvolveu e que embasam
esses números econômicos apresentados com relação à elevação dos
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empregos gerados. Essas coisas são importantes para fundamentar os
nossos argumentos.
Por fim, já falei bastante... E a gente gosta das Comissões... Quero dizer aos palestrantes de hoje, não é, deputado Romário, que a gente gosta
das Comissões porque infelizmente no plenário não temos tempo para
discutir isso, nem tempo nem profundidade. Em geral a gente discute as
coisas superficialmente, porque só temos três minutos, e não temos com
quem debater.
Eu queria concluir, presidente, dizendo que eu sou amplamente favorável à regulamentação do jogo na internet, porque isso é uma tendência mundial; não é invenção de jabuticaba ou coisa do tipo, mas
uma tendência mundial. Primeiro, o governo vai arrecadar. Se a Caixa
Econômica regulamentasse e usasse o caso do futebol como a primeira experiência de jogo na internet, aí sim seria uma grande medida do
governo federal, da Caixa Econômica Federal, modernizando o sistema,
dando um passo adiante, preparando-se para outros serviços, outros
produtos mais modernos.
Superintendente, desculpe-me por discordar – o senhor e algumas
pessoas estão discutindo na Caixa Econômica, o presidente José Rocha
deu algumas sugestões –, mas jogo é cálculo, é conta. Da mesma forma
que no jogo de baralho, em que só se descarta a carta que não se precisa, a pessoa só joga se achar que o ganho vale a pena. Não importa
se é futebol, se é religião. Pode fazer um jogo da religião, pode fazer
qualquer jogo, porque o que importa é o resultado, quanto se vai levar
no caso de acerto.
Quanto ao que o Dr. Pedro colocou, é por isso que os outros produtos são mais rentáveis. Eu queria perguntar aqui se o ordenamento de
arrecadação dos produtos das loterias da Caixa Econômica Federal é
diretamente proporcional ao prêmio líquido que eles pagam. Será que
a Mega-Sena é o primeiro porque paga mais? Será que a Lotofácil é o
segundo porque paga mais, para um prêmio maior? Queria que o senhor respondesse isso. Porque, se for assim, está explicado por que a
Timemania deu errado. Então eu sou favorável às apostas pela internet.
Agora, quero dizer ao Dr. Rubens que para isso a gente precisa evoluir
o nosso ordenamento jurídico e o marco regulatório do futebol, criar fiscalizadores. Esta semana, por exemplo, houve muitos erros na primeira
rodada do Campeonato Brasileiro, diversos erros. Inclusive os meios de
comunicação anunciaram isso. E o site oficial da Federação do Rio de
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Janeiro fez uma enquete em que colocava em situação constrangedora
os árbitros brasileiros. Sem querer dizer que o senhor tem qualquer culpa nisso, porque eu acho que o senhor não participou disso – às vezes,
num site, até no meu próprio, acontece de as pessoas colocarem algo
da qual não participamos diretamente –, uma coisa dessas não pode
acontecer, porque isso tira a credibilidade da associação de árbitros, sobretudo no momento em que a CBF passa por uma transição, diga-se
de passagem, tranquila. A crítica vem de todas as linhas, colocando em
dúvida os resultados dos jogos de futebol no Brasil. Portanto, eu acho
que as próprias federações têm que cumprir o seu papel.
Obrigado, presidente, pelo tempo. Queria agradecer aos senhores e
deixar essas perguntas para contribuir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço a participação ao deputado Renan Filho, que presidiu com brilhantismo a Comissão
Especial da Lei Geral da Copa.
Em relação aos árbitros, eles foram aqui contemplados com o projeto
de lei que foi aprovado na semana passada regulamentando a profissão
de árbitro de futebol.
Vamos ao próximo inscrito, que é o deputado Antonio Brito. Solicito
que seja bastante objetivo.
O SR. DEPUTADO ANTONIO BRITO – Fique tranquilo, Sr.
Presidente.
Inicialmente, queria parabenizar esta Comissão e o deputado Deley
por esta iniciativa. E quero até fazer uma referência da importância
da presença das Santas Casas nesta Comissão. Se 97% são gastos com
toda a composição da Timemania, 3% são dados às Santas Casas e
hospitais. Veja, se 97% são gastos não só com toda a composição da
Timemania, 3% são dados às Santas Casas, aos hospitais filantrópicos
e às entidades que atuam na reabilitação de pessoas com deficiência.
Mas não tinha sido convidado nesse setor para esta audiência pública. Tenho acompanhado esse assunto através do nosso presidente José
Rocha. Sempre que eu o encontro em plenário pergunto sobre a questão da Timemania. Quando vim a esta audiência pública, liguei para
a Confederação das Misericórdias do Brasil e pedi ao José Luiz que
viesse, solicitando essa presença.
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Então, acho que as Santas Casas e os hospitais são dois lados da mesma moeda na questão da Timemania, juntamente com os times de futebol e as entidades que atuam com as pessoas com deficiência. Dentro
da concepção do que o José Luiz falou, inicialmente alguém indagou
por que as Santas Casas estavam na composição da Timemania. É porque são as ambulâncias das Santas Casas que estão nos estádios de futebol, principalmente de município de pequeno porte; são os médicos
da Santa Casa que dão suporte nesses municípios. Em 901 municípios
brasileiros só as Santas Casas existem. Então, qualquer problema com
jogadores ou atletas é tratado nas Santas Casas, pelo menos na questão
da ortopedia. A mesma coisa ocorre com as entidades de reabilitação de
pessoas com deficiência. Então, esse é o primeiro aspecto importante da
nossa junção.
O segundo, presidente, é que, na verdade, a Timemania, para nós,
e aí eu concordo muito com o que o Pedro disse, não representa uma
loteria ou coisa semelhante. Para nós, e digo como presidente da Frente
Parlamentar em Apoio às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos,
elas representam gestão. Eu acho que é uma possibilidade. Eu vi que todas as perguntas foram por aí, o que foi feito com os recursos, o quanto
foi diminuído, quanto foi melhor, se a CND foi liberada, se os hospitais
conseguiram melhorar ou os times de futebol. Para mim, a Timemania,
no momento que estava – eu era presidente da Confederação Nacional
das Santas Casas – era gestão, tanto para os times de futebol quanto para
nós. No nosso caso, evidentemente, estávamos buscando uma gestão,
240 meses, e a possiblidade de os recursos entrarem. Quero deixar claro
que, no caso das Santas Casas, os 3% não são destinados ao pagamento
da dívida das Santas Casas, até porque o valor é muito pequeno, tanto
para nós quanto para as entidades de pessoas com deficiência. Eles são
injetados direto na gestão, como disse o José Luiz. Foi feito um acordo
com o Ministério da Saúde e com o governo à época no sentido de que
os 3% iriam diretamente para capacitação e gestão. Toda vez que vejo a
presidenta Dilma falar sobre a questão do subfinanciamento do SUS ou
que falta dinheiro para a saúde e que precisa de gestão, a Timemania é a
maior prova disso. Nós estamos buscando, portanto, gestão para os hospitais com os recursos da Timemania. Cento e sessenta e cinco áreas do
país estão recebendo capacitação, portanto, vocação direta dos recursos
da Timemania sendo injetados direto em regiões importantes do país
inteiro. Dezessete estados brasileiros já estão recebendo recursos.
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Eu queria falar sobre os dados da Santa Casa – o José Luiz já falou
a respeito –, dada a importância do setor. São 2.006 Santas Casas de
Misericórdia e hospitais no Brasil inteiro. Quarenta e cinco por cento
de todas as internações do SUS são feitas em Santas Casas, em hospitais
filantrópicos. Todo o restante é feito por hospitais públicos. Nós temos
480 mil empregos diretos gerados no setor. Estou falando esses dados
para depois fazer os pleitos. São 140 mil médicos autônomos. Assim
como a organização da CBF ou mesmo das federações de futebol, a
Confederação das Santas Casas também se compõe por federações. São
16 federações estaduais. Elege-se uma confederação. O primeiro presidente foi José Maria Alckmin, vice-presidente da República, em 1963.
Então, é uma confederação que tem a mesma organicidade. E agora aqui
temos uma frente parlamentar que ouve o anseio das Santas Casas de
Pindamonhangaba, de Valença ou de qualquer lugar do país, e reflete no
Congresso Nacional. Por isso estamos aqui.
Há outro exemplo, que mostra a importância dessa conjunção do
setor. A primeira Santa Casa do Brasil foi em 1543, como o deputado
Deley muito bem disse. A primeira do mundo foi a de Lisboa, de 1498.
E essa é mantida pela loteria federal de Lisboa. Portanto, em Lisboa, a
Santa Casa de Misericórdia é mantida por uma loteria. Então, não estamos fora do processo. A primeira do mundo, que é a Santa Casa de
Lisboa é mantida por uma loteria – 15 de agosto, de 1498. Outras Santas
Casas têm o modelo europeu. A de Pamplona é mantida pelas touradas,
que todo mundo ouviu falar. Portanto, uma forma de se dedicar à Santa
Casa com mobilizações de doações.
Quero finalizar com os pleitos. Primeiro, se a Timemania continuar,
que haja a manutenção dos 3%. É mais do que justo que as entidades que
atuam com pessoas com deficiência mereçam participar, porque participam da questão do esporte conjuntamente.
Divulgação conjunta. Eu ainda não entendi. Eu vi o Pedro mostrar o
vídeo. Achei o vídeo muito importante e o rapaz dizendo que, se soubesse que era o time do coração, já estaria correndo para lá para fazer
a sua aposta ou mesmo a doação do coração ao time que quer que continue vivo. E por que não usar as Santas Casas? São milhões de pessoas
que passam por portarias de Santas Casas. E eu jamais entendi, como
presidente da Confederação Nacional das Santas Casas, por que fomos
colocados à margem num importante espaço como esse. No Rio de
Janeiro, você sabe a Santa Casa como é, Santa Casa na Bahia, Santa Casa
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em todos os lugares. Temos aqui a de Maceió. Poder-se-ia até utilizar a
marca Santa Casa, como é feito em Lisboa. Você chega em Lisboa e vê
em todos os pontos Santa Casa de Misericórdia, loteria de Lisboa, que
é a arrecadação para o governo. Não entendi por que não se coloca o
cunho social Timemania se assim o tem, de verdade, com essa entidade
de pessoas com deficiências e as Santas Casas.
Por fim, queria fazer um apelo. Se for decidido por esta Comissão,
ou até mesmo na evolução da subcomissão aqui relatada pelo deputado
André Figueiredo, que eu acho importante – inclusive entrei em contato com ele –, a conjunção da Timemania com outra, portanto, loteria, seja ela Lotomania, Mega-Sena, seja o que for, que faça essa composição continuar. Não é justo que, numa passagem da Timemania
para outra, as Santas Casas fiquem de fora dessa composição. Faço
esse apelo, Sr. Presidente, a todos os demais componentes da Mesa
e demais deputados, para que mantenhamos a Timemania com esse
cunho social. É preciso divulgar que a Timemania também é uma loteria social brasileira.
Era esse o meu registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela participação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito bem, ilustre
deputado Antonio Brito. Fique tranquilo que esta Comissão jamais iria
cometer uma injustiça tamanha com as Santas Casas de Misericórdia.
Com certeza, se pudermos, ampliaremos ainda mais a participação das
Santas Casas.
Agradecendo ao deputado Antonio Brito, passo a palavra ao ilustre
deputado Danrlei.
O SR. DEPUTADO DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ – Sr.
Presidente José Rocha, deputado Deley, quero cumprimentar todos em
nome de V.Exas.
Em primeiro lugar, parabenizo V.Exas. por esta importantíssima audiência pública. Sabemos o quanto é importante. Nós que estamos no
meio do futebol, vivemos isso praticamente desde criança. Começo falando as mesmas palavras do nosso presidente, deputado José Rocha,
a falta de interesse dos clubes e federações, com todo o respeito. Isso
mostra o quanto eles também se interessam pela Timemania. Acho que
está aí a demonstração da falta de interesse. Se fosse para receber, para
ter algo para entrar... Não! É só para pagar dívida. Então, não interessa.
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É uma pena, porque essa dívida terá de ser paga um dia. Vamos ser bem
sinceros. Acabou-se a época, no Brasil, em que os times que caíam para
a segunda divisão davam um jeitinho de ficar na primeira e coisa desse
tipo. Acabou isso. Não existe mais. Então, agora, é a mesma situação. Eu
acho o seguinte: tem dívida, tem de pagar. Ou será com a Timemania
ou será de outra forma. Não existe mais tentar fugir dessas questões. É
muito importante o que disse o nosso presidente, mostrando a falta de
interesse de todos nessa questão.
A maioria das minhas perguntas foram feitas pelo deputado Romário.
Todas as palavras ditas pelo deputado Renan Filho são as mesmas que
eu tenho a dizer. E digo mais: por que só 80 clubes quando o Brasil tem
mais de 800 clubes? E por que ajudar somente os grandes que têm de
onde arrecadar, que têm como arrecadar, se há clubes pequenos que não
conseguem trabalhar 12 meses, só trabalham 4, 5 meses, porque não
têm condições de sequer pagar um atleta por 12 meses? Eu acho que
tem de diminuir um pouquinho, se houver ainda a possibilidade dessa
Timemania seguir em frente. É preciso pensar um pouquinho nos pequenos, naqueles que não estão hoje contemplados com a Timemania,
e menos percentual para os grandes. Aí, sim, aqueles que conseguirem
diminuir suas dívidas com a Timemania, se ficar claro, começar a ter
um pouquinho mais, quem sabe, de benef ícios, de apoios, e na própria
Timemania os valores aumentarem de percentual para aqueles que realmente pagarem suas dívidas. Pelo que a gente vê, acredito que nenhum
conseguiu isso.
Estou vendo, dessa forma, questões da internet. Gravíssima essa
questão. Nós temos que urgentemente trabalhar nisso, presidente, ficar
em cima dessa questão. Sou também totalmente a favor da regulamentação do jogo na internet, porque é mais uma forma, sim, de auxílio, de
ajuda, até mesmo para os hospitais, Santas Casas, tudo o mais. Nós temos que pensar nisso de forma urgente. Acho que é o momento, sim. Já
passou do momento. Que bom que há pessoas que, às vezes, nos abrem
os olhos para questões que a gente não tem ideia de como estão.
Das minhas perguntas, eu acho que vou ser contemplado com as respostas diante do que foi passado aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Creio que temos que chegar o mais rápido possível à solução dessa
questão. Qual vai ser, só conversando como hoje.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço a participação do deputado Danrlei e as referências em relação ao nosso registro.
Chega à Comissão o deputado Rubens Bueno, que foi protagonista
de um VT passado.
Concedo a palavra ao ilustre deputado Gilmar Machado, grande líder
nesta Casa na área do esporte e grande conhecedor do orçamento.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, muito
obrigado. deputado Deley, parabéns pelo debate. A gente faz as leis e depois tem que reavaliar de tempos em tempos. Abrir mão da Timemania
não é o melhor. Acho que foi um esforço enorme para a gente chegar
onde estamos. Se não tivesse a Timemania, os clubes hoje estariam todos com o Ministério Público em cima, processando todo mundo.
Então, temos que tomar cuidado, pelo menos esses oitenta. Temos
que pensar numa política para os outros que ficaram fora dessa primeira
lista de times.
A primeira coisa que temos que ver é o que a Timemania trouxe de
bom e os problemas. Nós temos que entender que ninguém aqui deu perdão para clube. É a primeira coisa que tem que ficar clara. Senão a gente
vai trazer esse negócio de volta para cá e vai começar aquela campanha
que a gente conhece, de alguns órgãos. O pessoal não pode ver um debate
que já começa a dizer que a Câmara dos deputados, com os cartolas, com
a bancada da bola, está armando para poder beneficiar time.
A primeira coisa que tem que ficar claro é que ninguém aqui está
passando a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui rediscutindo
uma lei que foi feita com muita clareza, e o que foi dado foi perdão de
diminuição de multa. Isso tem que ficar claro porque senão a gente começa a atravessar o processo aqui.
Tenho uma segunda questão para colocar. Quando a comissão for eleita, a gente começa a exagerar. Vamos pegar a lei da Timemania. Na época
a gente brigou muito, com todo respeito à questão das Santas Casas.
Mas vamos dizer aqui, 3% para Fundo Penitenciário, para os times
são 22%. De cada 100%, só 22% vão para os clubes. Aí realmente fica
dif ícil. Então, nós temos que rediscutir, porque não dá. Quem está emprestando o nome são os clubes. Qual é a contribuição dos clubes? A
Caixa vai ganhar, o governo vai ganhar em cima da marca dos clubes. É
com ele que a loteria é montada. Então, logicamente, eles estão dando a
imagem, e da imagem eles vão ganhar 22%. Não ficam com os clubes. Na
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verdade, temos que rediscutir. São 10% para o Tesouro Nacional, quase
metade do que vai para os clubes. Nós temos que rediscutir isso.
(Não identificado) – São 20% para a Caixa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sim, mas aí tem que
entender que a Caixa faz a administração, movimentos lotéricos.
Muita gente perguntou “Eu sou de Uberlândia – por que o Uberlândia
Esporte conseguiu ser campeão do time do coração no mês?” Porque
temos movimento com os lotéricos. O lotérico quando vai vender a
loteria diz: “tem que pôr o time do coração Uberlândia”. Todos os lotéricos da rede. E nós fazemos isso na região inteira, é o único time da
região que está na Timemania. Então, tem que ser o time do coração
da região. É um movimento que você faz com as prefeituras, com todo
mundo para estimular, e com a rede lotérica, reunião da Caixa com os
lotéricos. O time vai lá, fala, todo mundo tem que entrar no negócio
para a gente poder melhorar.
Por exemplo, para time grande isso aqui é bobagem, mas para time
pequeno como, por exemplo, o time de Uberlândia, que tem uma folha
de pagamento perto de 120 mil quando está disputando campeonato,
lamentavelmente estamos na segunda divisão do mineiro, eram 62 mil
reais por ano. Com a campanha que foi feita, nós subimos, porque tem
um negócio na Timemania que o time pode subir como pode cair, e no
ano inteiro. Chegou ao final do ano e subimos entre 20 e 40 mil, subimos para 360 mil. Para quem ganhava 62 mil, passar a ganhar 360 mil,
você não tem noção o que significa isso para time pequeno. Então, essas
coisas têm que ser discutidas, porque senão a gente começa a pensar e
esquece do todo que está aí.
Concordo, Sr. Presidente, a Caixa começou a acertar, tem que começar a mexer. Não dá para ficar esperando; tem que fazer o local de
sorteio, tem que ser atrativo, senão não funciona. Melhorou o valor, que
era pequeno em relação às outras loterias, mas tem coisa para melhorar.
Temos que fazer um esforço com a Caixa para fazer algumas alterações junto à Receita Federal e ao Ministério da Fazenda, porque ele
tem que autorizar algumas alterações. Temos que fazer esse esforço, Sr.
Presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar o Deley por trabalhar neste processo. Eu não faço parte da Comissão, mas fiz questão de
vir, porque esse assunto me apaixona, eu gosto. Vou para o Uberlândia
Esporte. Queremos ajudar Uberlândia a melhorar, a um dia ter um bom
time em nossa cidade. Vejo a Timemania. E nós brigamos, eu sei que
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V.Exa. foi um dos que estava junto, o deputado Deley também, para não
deixar isso aqui. Nós temos que mexer nas regras da Timemania.
A Timemania é para os clubes, não para resolvermos problema de
Fundo Penitenciário, de Previdência, de outras coisas. Tudo bem, então,
vamos fazer um trabalho social com as Santas Casas, mas não podem
ser cinco coisas. Temos que mexer nisso, temos que alterar esse processo para a gente poder ter essa loteria mais movimentada.
Eu queria encerrar fazendo uma provocação à Caixa. A presidenta
Dilma Rousseff está fazendo um esforço enorme para lutarmos pela redução da taxa de juros. Um dos problemas aqui é que nós tivemos a
redução da multa de 50%. Por que aumenta a dívida como no Botafogo?
Porque, gente, a taxa de juros no Brasil é muito alta.
Por mais que eles tentem continuar pagando, está parcelado em
240 meses, mas o processo depois da dívida, você não consegue. Se
não tivermos uma redução na taxa de juros, ninguém aguenta. O problema é o juro, é alto demais.
Eu tenho certeza que o Botafogo está pagando, como Uberlândia está
pagando, mas nós conseguimos diminuir a dívida. Mas o juro é alto demais. É isso que está penalizando. Nós temos que rediscutir.
Já que a Caixa está baixando a taxa de juros, nós poderíamos propor,
Gilson, que a Caixa fizesse um programa de taxa de juros, para quem
estiver pagando corretamente ter um bônus na taxa de juros para poder
renegociar. Isso ajuda. É um esforço coletivo que tem que ser feito.
Então, peço desculpas por ter falado demais. Agradeço aos convidados. Deley, parabéns, deputado José Rocha, parabéns. Estou à disposição. Gostaria de participar do grupo e discutir. Disponho-me, junto
ao governo, a trabalhar para dar uma mexida nesses itens, porque são
apenas 22% para os clubes. É muito dif ícil eles pagarem, e a loteria é com
a marca dos clubes. Então, na verdade, quem tem que ser privilegiado,
em primeiro lugar, tem que ser o clube.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – O deputado Gilmar
Machado, como é conhecedor desse segmento, fez aqui um trabalho
brilhante no Estatuto do Torcedor e colocou muito bem essa questão.
Acho que propor uma desoneração, Gilmar, nessa questão é importante para os clubes.
Nós temos o Brasil Maior. Houve desoneração na questão da rede
hoteleira, e estão procurando ampliar ainda mais. Acho que é preciso os
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clubes participarem, senão vai haver mais legislação engessando os clubes e intervindo, quando eles não demonstram o interesse de resolver
seus problemas dentro do Congresso Nacional quando são convidados.
Passo a palavra ao nobre deputado Carlaile Pedrosa, grande representante do Atlético Mineiro. Parabéns pelo título. Não posso participar
dessa alegria no meu estado...
O SR. DEPUTADO CARLAILE PEDROSA – Campeão invicto. Está
ali o nosso atleta Danrlei que também fez parte do nosso Clube Atlético
Mineiro.
Deputado José Rocha, deputados, quero parabenizar o deputado
Deley, autor do requerimento.
Quero apenas fazer uma pergunta rápida e objetiva.
Em 2008, o governo previa uma arrecadação de 520 milhões com as
apostas da loteria Timemania. Entretanto, quatro anos depois a arrecadação baixou para 200 milhões de reais. Lógico que é interesse do governo e
também dos clubes de futebol. Qual seria o papel dos clubes para melhorar a Timemania? Essa é a pergunta que eu faço para o Carlos Alberto, que
está aqui representando os clubes, vice-presidente do Botafogo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – A Mesa agradece pela
objetividade da participação do deputado Carlaile Pedrosa.
Convido o deputado Francisco Escórcio para usar a palavra.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Em primeiro lugar,
quero parabenizar esta Comissão, e mais ainda, pelo menos o Deley passou a bola para alguém. Porque quando ele joga com a gente, amarra a
bola. Está aí o Romário que sabe.
O SR. DEPUTADO DELEY – Sr. Presidente, rapidamente. Quando
você chegou viu o deputado Renan Filho falando que no baralho tem
umas cartas que a gente quer jogar fora? É você em nosso time.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Que ingratidão,
deputado. Um cara que corre como eu, me esforço.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu não compartilho da ideia do
deputado Deley. Você no meu time é titular.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Obrigado. Eu queria agora dizer que V.Exa., deputado Deley, trouxe um tema que é palpitante. Ele precisa ser olhado com todo o carinho e a responsabilidade
do país.
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Eu estou aqui ao lado do meu grande craque, lá no passado, porque,
hoje, olha a bolinha dele. (risos) Vai jogar na linha, ao invés de jogar no
gol, depois não querem que eu meta a boca no trombone. Aí eu estou
aqui, e ele dizendo: “Chiquinho, nós temos que sensibilizar esse país,
porque nós vemos um bocado de time como o Uberaba, Uberlândia,
tudo com pires na mão”. É a primeira vez que eu ouvi falar tão repetidamente em Uberaba, Uberlândia. Eu nunca tinha ouvido falar isso num
campeonato, nem de Minas Gerais.
Eu estou me referindo ao Maranhão. Há pouco recebi um telefonema aqui, e é muito importante que a gente reflita a respeito desse tema.
Nós temos 12 praças para fazer a Copa e vão ficar 15 estados sem nada.
Então, esses estados que não vão ter nada, não estão sendo agraciados
com nada, já estão se reunindo. Fizeram uma reunião agora em Goiânia
e estão começando a reivindicar uma coisa que acho de direito, porque
a Copa está sendo em todo o Brasil.
É bom que daqui a pouco eu me debruce em cima desse tema e o
traga para cá, pois é importante olharmos aqueles que não têm. É por
isso que eu venho mais uma vez, corroborando com o meu grande
craque, para dizer que estamos olhando pelos que não têm condições
de buscar nada.
Se você perguntar: E o Flamengo? Tem uma torcida violenta.
Uberaba? Não tem. Então, não é por nada. Lá no Maranhão, se você
vai dizer que tem a mesma condição do Corinthians, do Grêmio, de um
time grande...
(Não identificado) – Lá tem dois grandes clubes, o Moto Clube e o
Sampaio Correia.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – O Moto, para você
saber, por conta dessa questão financeira, foi para a segunda divisão do
campeonato maranhense.
Eu quero dizer que é bacana quando temos esse espírito bonito, desportista, e que estamos saindo agora para ir ao Ceará, representando a
Câmara dos Deputados. Não estamos sendo derrotados em lugar nenhum. Vejo que ainda temos que nos debruçar e acompanhar a inteligência do Romário, porque quando o Romário não vai, o time perde por
2 a 1, porque não tínhamos nenhum artilheiro. Romário, você fez muita
falta, porque ficar com o Tiririca na frente, que não dá a bola para ninguém, um grande delegado fica ruim demais.
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Um abraço para todos os senhores. Meus parabéns. Foi um tema
apaixonante que precisa ser debatido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradecendo a participação de todos os deputados, passaremos a palavra aos convidados.
Inicio com o representante da Caixa Econômica, o superintendente
Gilson César Pereira Braga.
O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Muito obrigado,
deputado José Rocha, eu queria começar respondendo ao deputado
Romário, acho que já ficou esclarecida a questão dos 50%, quando eu
apresentei – é uma redução na multa dos clubes até a data da negociação, e não a redução de 50% das dívidas. Elas continuam valendo e
foram incorporadas no refinanciamento em 240 meses.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Mas esses 50% foram dados em redução. E com tudo isso hoje os clubes devem mais do que naquela época.
O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Em relação às dívidas
eu não poderia estar passando aqui, porque isso envolve o sigilo bancário dos clubes, sigilo fiscal. Então, eu acho que isso poderia ser mais
bem explicado numa outra audiência em que pudessem ser chamados
os credores dos clubes, no caso do FGTS, a Receita Federal e a receita
previdenciária, que poderiam esclarecer a situação da dívida deles de lá
até a presente data.
Recebo mensalmente desses credores o valor das dívidas e em cima
deles faço o repasse de acordo com a arrecadação que temos no mês.
Passando proporcionalmente o valor da dívida, passo o valor proporcional da arrecadação para que ajude na quitação desses débitos. Portanto,
acho que isso teria que ser resolvido depois, de repente diretamente
com os credores.
Respondendo a terceira pergunta, se V.Exa. me permite, quanto às
ações da Caixa para melhorar a questão da Timemania, temos alguns
estudos, como eu falei na apresentação, de melhoria do produto em si,
algumas coisas que vimos que em outros lugares do mundo funcionam
muito bem. É uma dinâmica diferente, é um produto totalmente diferente do que temos hoje, e que temos visto em pesquisa que o apostador
gosta. Então, acho que é uma boa alternativa.
Eu não trouxe aqui as modificações, mas basicamente sai de uma loteria de prognósticos. Você não aposta mais em números, você aposta
no clube e nós sorteamos os clubes. Você trabalha diretamente a ques-
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tão do escudo do clube e da marca do time. Aí é uma grande diferença.
A gente propõe outro nome, que me reservo o direito de não falar agora,
para não levantar expectativas. Usa-se mais a marca, é o que está nessa
pesquisa. Nós estamos na sua fase final. A gente, dentro da subcomissão
que está sendo constituída, poderá apresentar quando esses estudos forem finalizados. Acho que é uma boa alternativa para podermos alterar.
Eu creio que nos próximos 30 dias a gente já deva ter a finalização
dessa pesquisa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Deley) – Dr. Gilson, para corroborar, acho que seria importante um debate internamente, para que a gente
pudesse saber um pouco mais sobre isso, com a participação dos clubes
e as pessoas que queiram nos ajudar, antes que a gente oficializasse ao
mercado. Estão aqui o Dr. Pedro e os parlamentares.
O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Sem dúvida, é o nosso
compromisso.
Nós, da Caixa, temos sempre a intenção de fazer sorteios de forma
que possamos divulgar o produto a todos os clientes.
Em relação à questão do Uberlândia, como já foi respondido pelo
deputado Gilmar, o Uberlândia trabalhou muito a questão junto à rede
lotérica em toda a região do Triângulo Mineiro. Nós temos informações
de que eles se juntaram com os lotéricos, fizeram campanhas de incentivos; nos estados, faziam anúncios, distribuíam bilhetes, ou seja, chamavam toda a população para ajudar a situação do Uberlândia.
Então, acho que é uma ação que cada clube, no seu âmbito, com sua
torcida, de repente, poderia tentar implementar.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Em relação à pergunta do nobre
deputado Gilmar Machado, é possível, através da Caixa Econômica, aumentar o percentual de 22% para os clubes?
O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Bom, não é a Caixa que
legisla.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Mas a Caixa pode intervir nisso?
O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Não, não.
A Caixa atua conforme a distribuição e rateio propostos na lei. A
Caixa não legisla, simplesmente administra por delegação do governo.
O que nós, dentro dos nossos estudos, temos levantado mundialmente
é que a maioria dos países que têm uma loteria forte, uma arrecadação
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forte, tem um ou dois beneficiários, não passa disso. Então, você tem um
payout muito alto.
(Não identificado) – Ter dez itens é...
O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Exatamente. Posso citar...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Deley) – Sr. Gilson, eu queria fazer
um apelo a nossos pares. Depois, se houver chance, até voltamos a palavra, só para que eles possam responder, até pelo avançar da hora.
O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Então, só a título de
exemplo, tenho nas minhas mãos a loteria da Holanda. Para os senhores
terem uma ideia, 70% da arrecadação retorna como prêmio. Então, isso
estimula muito o apostador. Você tem muitos prêmios intermediários,
tem um prêmio de cabeça, como chamamos o prêmio principal, muito
grande, como é o caso da Mega-Sena. E isso, automaticamente, chama o
apostador. Ele joga, como eu já disse anteriormente, pelo valor do prêmio. Ele quer ganhar, então ele joga naquela loteria.
E assim há outra relação. A menor que eu tenho nas minhas mãos
é de 50% da arrecadação, do valor de uma aposta, retornando para um
prêmio. Então, isso seria muito importante para que pudéssemos renovar a loteria.
Já respondendo à colocação do deputado Renan Filho, nós entendemos que a Timemania tem, sim, seu espaço, como muito bem foi colocado pelo deputado Gilmar. Ela tem seu espaço, tem clientes que gostam
do produto, mas, de repente, eles estão sendo atraídos por outro que
está dando premiação maior naquele momento.
Então, isso tem que ser levado em consideração. Simplesmente tirar
o produto, a nosso ver, não seria o ideal agora. Ela é uma loteria de três
anos, três anos e meio, que ainda está em fase de maturação. Com alguns ajustes, pode vir, sim, a render, de repente, aquela arrecadação que
nós projetamos no início, com essas adequações que porventura podemos realizar junto com o Congresso.
O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Mas só para responder àquela
pergunta que eu deixei, o resultado da arrecadação do produto é diretamente proporcional ao percentual do prêmio?
O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Todas elas variam na
mesma proporção. Todas as loterias têm hoje destinado para prêmio
perto de 30% a 32% líquido.
O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – A Mega-Sena também?
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O SR. GILSON CÉSAR PEREIRA BRAGA – Também, só que a
Mega-Sena é outro estilo de produto, você tem outro público que joga.
Então, há muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração
na hora de uma análise, de um estudo um pouco mais aprofundado,
para uma decisão como V.Exa. colocou. Acho que seria importante, no
âmbito da Comissão, debatermos isso também.
Não sei se respondi a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Deley) – Quero passar a palavra ao
Dr. Pedro Trengrouse. Por favor.
O SR. PEDRO TRENGROUSE – Obrigado, deputado Deley.
Em primeiro lugar, deputado Romário, nosso ídolo eterno, na verdade, foi uma contrapartida para que os clubes desistissem das ações que
eles moviam na Justiça contestando esses autos de infração.
Então, em muitos casos, como foi o caso do São Paulo, se não me
engano, em que ele tinha grandes chances, inclusive pela jurisprudência
do seu caso, de ganhar a desconstituição do auto de 40 milhões de reais,
ele preferiu incluí-lo na Timemania, para que pudesse parcelá-lo e ter as
certidões naquele momento. Com isso, essa contrapartida do desconto
de 50% da multa foi dada aos clubes, da mesma forma que é dado para
as empresas no Refis I, Refis II, Paes I, Paes II, enfim, como de praxe já
ocorre no país.
O deputado Gilmar Machado participou desse processo todo conosco, na época. Inclusive, um detalhe: o advogado de todos os clubes do
Rio de Janeiro, do ponto de vista tributário, é o Dr. Leonardo Viveiros
de Castro, que aqui está e que discutiu todo esse enquadramento das
dívidas dos clubes do Rio na Timemania. E eles não queriam, inclusive,
durante muito tempo, aceitar essa redução das multas porque muitos
deles acreditavam que iriam ganhar na Justiça as ações que moviam.
Então, também foi uma solução boa para o governo, que parou de brigar
na Justiça, diminuiu o número de processos e contabilizou essa dívida,
de uma vez por todas, nos seus créditos. Por isso é que foi concedida a
redução das multas.
O deputado Gilmar falou muito bem aqui dos percentuais. E aí o
presidente da Federação me pediu: “Deixa eu falar sobre isso, porque esse negócio aqui é comigo.” Mas eu queria ligar a sua colocação
com a do deputado Renan, que perguntou: “Por que os clubes? Por
que os estados?” Porque, no final das contas, por mais números que
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nós possamos apresentar, e nós os temos todos, a decisão é política; e
esta Casa faz política. E eu me lembro muito bem, o deputado Gilmar
Machado vai lembrar, que a discussão da Timemania foi uma batalha
diária, e que, uma vez aprovada, a Receita Federal não aceitou o parcelamento em 240 meses, mandou o veto, com 150 meses; voltou para
cá com os 150, e esta Casa, reconhecendo a importância do futebol,
como representantes do povo brasileiro, ou seja, como porta-vozes da
mensagem da sociedade brasileira, disse: é importante, nós queremos,
o povo quer, e são 240 meses! Goela abaixo da Receita Federal, que é o
órgão mais importante, mais poderoso e mais eficiente do país.
Então, a decisão é política. Por isso os clubes; por isso os estados, se
for o caso; por isso as Santas Casas, que estão aqui por uma questão política. Não é porque eles atendem aos jogadores de futebol, não; é porque
eles se organizaram, vieram aqui, pressionaram, têm uma bancada aqui
que os apoia fortemente. Como foi político, também, a Confederação
Brasileira de Clubes entrar agora na Lei Agnelo/Piva, nas últimas alterações da Lei Pelé, discutindo. E aí, deputado Romário, o senhor coloca
muito bem, isto deveria ser muito mais aprofundado: a questão dos recursos que vão para o COB.
O COB recebe, todo ano, cerca de 180 milhões de reais da Lei Agnelo/
Piva, que tira dinheiro de todas as loterias, não é só da Timemania, não.
Todas elas destinam uma parte para o COB. Agora, pasmem: não há um
real desse dinheiro que chega aos atletas! Nenhum atleta recebe um tostão do dinheiro que vai para o COB, porque esse dinheiro fica todo na
administração do COB e das entidades que dele fazem parte e elegem o
presidente do COB a cada quatro anos, quando se tem eleição.
Então, existe uma questão muito grave a ser discutida ali. Por isso, a
CBC foi incluída nessa alteração da Lei Pelé, que alterou a Lei Agnelo/
Piva, justamente porque os clubes formadores de atletas olímpicos –
Vasco, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Pinheiros, Minas, Sogipa e
Grêmio Naútico União – foram os oito clubes que se uniram e vieram
para cá participar do processo político que define as leis neste país. Não
há fórmula mágica, não há estudo, não há número daqui, nem número
de lá. O que há é política, e se faz aqui, no dia a dia, em discussões como
esta. E os grupos de interesse se organizam e defendem, cada qual, o seu
quinhão. E aí o Congresso Nacional, como representante da sociedade,
diz o que pode e o que não pode, o que é justo e o que não é. Ele é a ba-
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lança que equilibra os interesses nacionais, e equilibrou para o futebol,
na Timemania.
E aí, nesse ponto, é muito importante ressaltar que não se discute aqui
se é justo ou se não é, se pode ou se não pode. O Congresso Nacional, a
sociedade brasileira já decidiu isso quando criou a Timemania. Quando
se criou a Timemania como um programa de recuperação das dívidas
dos clubes, o Congresso já decidiu: é bom, pode e deve ser feito. Foi
votado, aprovado, está funcionando. O sistema existe. O problema é que
não há combustível nesse carro, e é por isso que ele não anda.
E aí vamos fazer um exercício aqui só de alguns números. Olha, arredondando a dívida para cima, para fazer um exercício conservador, vamos considerar a dívida de todos os clubes em dois bilhões de reais, a ser
inserida na Timemania. Estamos fazendo um exercício superconservador, essa dívida não chega a isso hoje, mas vamos imaginar que chegasse.
São dois bilhões divididos em 240 meses. Isso dá oito milhões de reais
por mês; o que dá, por ano, 96 milhões de reais. Ora, se a Timemania
passa só 35 milhões de reais por ano para os clubes, não dá para pagar
nem o passado! Não estamos nem falando do corrente; não estamos falando da arrecadação. E aí é o seguinte: contra fatos não há argumentos.
São números frios. Para pagar a dívida que havia na época – fazendo
aqui um exercício conservador –, era preciso oito milhões de reais por
mês, 96 milhões de reais por ano.
Vamos fazer aqui outro exercício. A Timemania previa arrecadar
cinco vezes mais do que arrecadou. Isso representaria 175 milhões de
reais para os clubes, porque 35 x 5 seriam 175 milhões de reais por ano.
Maravilha. Cento e setenta e cinco menos 96, pagavam os 96 e o corrente, porque o corrente não é o dobro da dívida. Ou seja: sobraria dinheiro para que os clubes pudessem manter os seus jogadores, para que
o Flamengo pudesse honrar o acordo que fez com o Romário lá atrás
– volta e meia entra um presidente lá que não o honra –, para que se
investisse no esporte olímpico.
Se a previsão inicial da Timemania, feita com toda a competência,
com todos os estudos, com todo o capital humano e intelectual que
a Caixa Econômica tem, tivesse se concretizado, não teríamos o que
discutir nesta Comissão em relação à Timemania. Pagava-se o passado, pagava-se o corrente. Por outro lado também, se a Mega-Sena
fosse a referência para esses percentuais, não haveria nem o que se
discutir nesta Comissão.
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Nem precisaria. Exatamente. Enfim, é aquela história: quanto a esses percentuais, se não levamos em consideração os números absolutos,
eles perdem um pouco... Mas não vou falar sobre isso, porque o presidente já me falou a regra: “eu é que vou falar disso”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Pode falar.
O SR. PEDRO TRENGROUSE – Outro ponto sobre um estudo
profundo, um estudo detalhado sobre essa questão econômico-financeira do futebol brasileiro: sugiro à Comissão que peça ao Ministério
do Esporte a íntegra desse estudo que pude mostrar em algumas pílulas aqui. Foi um estudo contratado pelo Ministério do Esporte para
a Fundação Getulio Vargas que demorou mais de um ano para ficar
pronto. Dele participaram todos os clubes do Brasil. O Dagoberto
participou, a Federação do Rio participou, a Rede Globo participou, a
CBF participou.
Investigamos, no detalhe, o balanço de todos os clubes do Brasil.
Tivemos o acesso, construímos, junto com a Caixa Econômica, essa
solução do payout e essa solução das apostas esportivas on-line. Pela
primeira vez, a Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da
Fazenda autorizou a Caixa a desenvolver isso, porque até então nunca
havia autorizado. E participei dessa reunião pessoalmente, para apresentar esse estudo ao secretário, que foi supersensível e deu sinal verde para a Caixa desenvolver. Estamos esperando, ansiosos, que a Caixa
apresente esse modelo. Ele até já está pronto, mas infelizmente não é
mostrado. Estamos curiosos. Tragam para nós.
Esse estudo foi feito porque o Ministério estava criando a Secretaria
Nacional de Futebol e precisava encontrar mecanismos para que o governo pudesse realmente trabalhar o futebol como atividade econômica.
E o primeiro passo era entender o futebol como atividade econômica,
entender toda a cadeia produtiva que participa dessa atividade. Foram
utilizadas as mesmas metodologias que são utilizadas para a indústria
do petróleo, para a indústria da construção civil. Ou seja: nós enquadramos o futebol como atividade econômica para o Ministério do Esporte.
Lembro-me de que, à época, estive com o ministro Orlando Silva,
na Presidência da República, com o presidente Lula, para apresentar os
resultados desse estudo, que terminava com algumas propostas muito
concretas para políticas públicas voltadas para o futebol brasileiro. A
primeira delas era justamente que o governo utilizasse os mecanismos
de que dispõe para intervir no domínio econômico de modo a fomen-
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tar determinadas atividades em determinadas condições que o governo
previamente estabelece.
O governo tem o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do
Brasil para intervir no domínio econômico diretamente, sem necessidade de lei, de coisa alguma. Ele vai lá e faz, como fez com a indústria
naval, com a indústria da construção civil, com as Santas Casas, com
as universidades – o BNDES tem uma linha de crédito para as universidades, junto com o Ministério da Educação –, como faz com a cadeia
produtiva do audiovisual.
Não é segredo para ninguém como o governo pode intervir no domínio econômico e os mecanismos que ele possui. Então, o BNDES poderia muito bem ter uma linha de fomento para a cadeia produtiva do
futebol, que não se resume aos clubes.
Vejam vocês que a Rede Globo tem dois caminhões de HDs para cobrir
o futebol brasileiro, e isso impede que ela comercialize o Campeonato
Brasileiro no exterior, porque ela não tem quantidade de jogos na qualidade suficiente que o exterior requer. Por que o BNDES não pode financiar a Globo, que é risco zero? Qual é o risco Globo? Risco zero, ou
quase zero. E já a financiaria para outras coisas, em condições favoráveis
para que ela pudesse ter mais caminhões em condições de produzir conteúdo de qualidade, para que o futebol brasileiro pudesse arrecadar mais
no exterior, por exemplo.
Existe uma série de iniciativas que o governo pode e deve tomar. Estivemos reunidos com o presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, Dr. Luciano Coutinho, e toda
a diretoria do banco, para apresentar esse estudo. Ele determinou que
uma comissão fosse criada no BNDES para colocar isso de pé. E, quando
fomos conversar com os técnicos, a decisão deles foi de não se meter
com o futebol, com os cartolas. Eles viraram donos do banco, quando,
na verdade, a decisão é política, a decisão é desta Casa, a decisão é do
presidente, e não dele, do técnico do banco, que tem preguiça de investigar qual é a melhor maneira de trabalhar com o futebol.
Os clubes de futebol são instituições centenárias, organizadas há um
século em um ambiente no qual o esporte não era um negócio. Dos anos
70 para cá, o esporte se transformou em um grande negócio, e essas
estruturas precisam de um empurrão para se modernizar do seu ponto
de vista organizacional, de maneira que estejam aptas a competir em um
mercado global e, hoje, no mercado multimilionário do esporte.
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Só que, para isso, elas não conseguem se reinventar sozinhas, porque
os conselhos dos clubes, as dívidas passadas, as estruturas estão arraigadas de tal maneira que não conseguem sair sozinhas dessa inércia. É preciso que o governo as puxe, como fez com as Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público – OSCIPs, com as Santas Casas e com as universidades, para que haja um estímulo, para que haja um empurrão que
tire essas instituições da inércia.
Já existe esse estudo; o Ministério do Esporte o tem disponível. Sugiro
que a Comissão peça ao Ministério do Esporte que encaminhe oficialmente essa questão e convide o BNDES para que eles falem por que não
deram sequência à determinação dada pelo presidente Lula – e eu estava
presente quando ele determinou que isso prosseguisse.
Sobre isso, então, o Ministério do Esporte tem muito material para
compartilhar com esta Comissão. E acho que, se a Caixa Econômica,
por exemplo, tem uma rede de lotéricas com nove mil postos espalhados pelo Brasil inteiro, por que torcedor precisa fazer fila para comprar ingresso se ele poderia comprar na rede lotérica? Por que a Caixa
Econômica não pode ter um programa pelo qual ela antecipe o dinheiro
do ingresso, pegue, ela mesma, a responsabilidade para vender e vá descontando em uma securitização de recebíveis pura e simples, cobrando,
é claro, os juros que o mercado cobra?
Por que os clubes precisam pagar os juros do BMG, do Bicbanco, quando, na verdade, poderiam estar pagando os juros do BNDES, da Caixa, do
Banco do Brasil? Por que eles são obrigados a se submeter a essas condições absurdas da economia brasileira, principalmente em relação a eles?
Eles pagam 10%, 15%, 20% de juros, mais que qualquer empresa.
E, diga-se de passagem: qualquer empresa grande no Brasil tem dívida grande também, não são apenas os clubes, não. Entre as trezentas
maiores dívidas do país – as trezentas maiores dívidas do país – não há
um clube de futebol sequer. É a Vale do Rio Doce, a Petrobras. Já diria
Delfim Neto: “quem não deve não cresce”.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PEDRO TRENGROUSE – É claro, há muito maiores. Então,
temos aqui uma proporção.
Para terminar, o deputado Deley falou muito bem da falta de atividade dos clubes brasileiros. Isso é um problema gravíssimo. O Brasil tem
hoje 783 clubes de futebol profissionais – 783 –, dos quais apenas 100
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têm atividade durante o ano inteiro. Ou seja, 683 clubes de futebol do
país jogam, em média, apenas 4,5 meses por ano. Jogando, em média,
apenas 4,5 meses por ano não dá para gerar emprego nenhum, só subemprego, porque você demite no dia em que sai do campeonato. Você
vai ficar pagando alguém para ficar lá treinando? Romário já diria: “treinar para quê, se eu já sei o que fazer?” (risos)
Esse é um problema gravíssimo que nos remete a uma discussão sobre os calendários estaduais no Brasil, que são a solução para que esses
683 clubes possam ter atividade durante o ano todo, o que deve passar, sim, pelo governo, pelo seguinte: o custo de oportunidade dessa
atrofia da base da pirâmide do futebol brasileiro está calculado nesse
estudo que fizemos para o Ministério, e é de 600 milhões de reais por
ano. Esse é o valor que o Brasil deixa de gerar para a economia porque
esses clubes não têm atividade durante o ano inteiro. Além disso, são
25 mil novos empregos que deixam de ser gerados porque não há atividade no futebol brasileiro durante o ano todo nessa base da pirâmide.
São pais de família que não têm emprego. Talvez pudéssemos fazer o
Brasil Carinhoso para o futebol e, com isso, ter atividade durante o ano
inteiro, gerando emprego e renda de forma inteligente, consistente e
sustentável no país todo.
Sobre a internet, Deley...
O SR. DEPUTADO DELEY – Achei que você tivesse esquecido.
O SR. PEDRO TRENGROUSE – Não esqueci; deixei por último o
melhor.
A internet muda as relações sociais de todas as formas, a começar
pela materialidade da riqueza. Um dia, na história, a materialidade da
riqueza foi a terra, depois foi o capital financeiro, depois foi a produção, o capital industrial, e hoje é a informação. As empresas que têm o
maior valor do mundo são empresas de internet – Google, Facebook,
por aí vai –, empresas que produzem simplesmente informação.
Da mesma forma que a internet muda a sociedade, ela também muda
o esporte, primeiro porque ela é uma nova plataforma de comunicação.
Se o valor do esporte, hoje, está intrinsecamente ligado à comunicação
porque há possibilidade de alcançar as massas com uma determinada
mensagem, com uma determinada marca, a internet aumenta o potencial de comunicação do esporte e, consequentemente, aumenta o potencial de arrecadação. E é fundamental que o Brasil tenha condições de
desenvolver muito mais as propriedades de internet.
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O Dagoberto, que estava no Clube dos 13, é testemunha de que o
futebol brasileiro não desenvolve nada pela internet, nada pelo celular, nada pelos tablets, e infelizmente essa é uma realidade que precisa
ser mudada radical e rapidamente. Outra coisa que a internet muda:
ela é uma nova plataforma de distribuição, não só de comunicação –
você sabe do fato naquele momento –, mas também de distribuição do
conteúdo: você pode criar, por exemplo, como o Flamengo, que criou
a FlaTV, a TV Timão, que produzem conteúdos próprios, com aquela
preleção no vestiário quando a televisão não está lá para filmar, aquelas
entrevistas exclusivas. Enfim, ela pode distribuir um conteúdo próprio
dos clubes, porque a internet diminui os custos de produção e permite
uma comunicação de mão dupla, em que seu telespectador, na verdade,
fala com você na hora, ele participa na hora. Então, Twitter, Facebook,
Orkut, TV pela internet... Agora, existe até TV pelo Twitter. E os clubes
não podem ficar de fora dessa.
Agora, para isso, é preciso romper a dependência da televisão. Nós vivemos num país onde a televisão é muito forte, a Rede Globo é referência
de qualidade para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E isso, de certa maneira, acomoda os clubes, que não buscam novas fontes de receita.
Também, com a televisão pagando um bilhão e tanto para transmitir os
jogos do futebol! Ora, bilhão não é tostão. Para que eu vou desenvolver
mais coisas? Então, existe um comodismo que precisa ser vencido.
Agora, Deley, a parte da internet a que nos referimos hoje, que é a
parte das apostas, que é a parte de ativação, ela... Estão aí os números. E
podemos ser contra, ser a favor, mas o que não se pode é negar que isso
já existe, é tapar o sol com a peneira. Hoje, um site de Gilbratar, da Costa
Rica, da Ilha de Man opera no Brasil como se estivesse aqui. O dinheiro sai daqui para lá, inclusive impactando na nossa Balança Comercial,
porque é divisa que está indo embora, é divisa que está indo para lá,
não está ficando aqui. E nós simplesmente ignoramos, dizemos que não
existe, dizemos: “Sou contra, tem contravenção, é isso, é aquilo”. É uma
balela, está aí, a gente aposta agora – pelo tablet do Romário, ele consegue apostar no jogo do fim de semana do campeonato brasileiro. E
vai pagar aqui e vai receber aqui, se você ganhar a aposta. Então, é uma
realidade que precisa ser trabalhada porque já existe. Não cabe a nós decidirmos se pode ou se não pode. Pode, já existe, já acontece, cabe a nós
saber aproveitar ou não esse movimento, que é um movimento social
que transcende o nosso próprio entendimento.
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E aí, por último, eu queria registrar a presença da Associação
Brasileira de Esportes Intelectuais, que talvez sejam os mais afetados
pela internet, porque, enquanto para o futebol, para o vôlei e para o
basquete a internet serve como plataforma de ativação, de distribuição
e de comunicação, para eles, a plataforma é o campo de jogo, a internet
é o campo de jogo. Você não joga futebol na internet, mas você joga
xadrez, joga dama, joga pôquer, joga bridge, joga gamão. Então, para
esses esportes intelectuais, a internet representa uma revolução a que
nós também precisamos prestar atenção, porque o movimento disso...
Só no Brasil, estimam-se mais de 40 milhões de usuários jogando na internet – pôquer, gamão, bridge, xadrez –, 40 milhões de pessoas, porque
na internet não tem mil, não tem dois ou três mil. É milhão, é milhão.
Então, é preciso prestar atenção a esse movimento, não só para o futebol, mas pelo impacto que isso tem em todos os esportes intelectuais. E
eles já pediram ao deputado José Rocha uma audiência pública sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – O.k. Agradecemos
a participação ao Pedro e passamos a palavra ao ilustre presidente da
Federação Carioca de Futebol, Rubens Lopes.
O SR. RUBENS LOPES DA COSTA FILHO – O Pedro sempre rouba
a cena. Ele esgota praticamente o assunto.
Mas, focando mais especificamente na Timemania, tudo passa por
aumento de arrecadação. Se não houver aumento de arrecadação, a distribuição desses recursos, por maiores que sejam os percentuais que se
queira tirar de A, B ou C, serão insuficientes para cobrir o objetivo principal, que é a amortização do débito dos clubes. Então, todas essas entidades que estão penduradas aí, como o deputado Gilmar falou, como
o COB – e ele apresentou muito bem a posição do Comitê Olímpico
Brasileiro –, a seguridade social, o Fundo Penitenciário Nacional, etc.,
mesmo que fossem retirados os percentuais dessas entidades, isso não
seria suficiente sequer para atingir o limite previsto para a amortização.
Esse é um ponto que deve ser bem observado. Não adianta, se não houver o aumento da receita, não vai ser retirando essas entidades que vão
resolver o problema.
Por outro lado, a Caixa Econômica tem um percentual acho que extremamente elevado nesse montante da arrecadação. O deputado disse que
a arrecadação é feita com base na marca dos clubes, e a Caixa Econômica
leva praticamente o mesmo percentual de cada um desses clubes.
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Por outro lado, em relação ao que o Romário disse, a taxa de correção da dívida pela Selic é extremamente perversa com o devedor, ela é
muito alta. Então, isso vai numa bola de neve, isso vai num crescente e
não há meio de você conseguir corrigir. Eu acho que aumento de receita, uma redução na taxa de correção desse débito e ainda uma melhor
distribuição dos percentuais para os clubes talvez fossem os três pontos
principais para que a Timemania cumprisse a sua finalidade.
Obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Passo a palavra ao Sr.
Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Deputado
Romário, o senhor me fez uma pergunta sobre a Lei de Incentivo.
Quando o Maurício Assunção assumiu em 2009, ele buscou recursos
via Lei de Incentivo. Buscou de que forma? Buscou pela Associação
Botafogo Olímpico, uma associação que o Botafogo tem desde 2003, associação sem fins lucrativos que busca sempre o patrocínio apenas para
o esporte amador.
Por que essa associação foi criada no Botafogo? Você, que já militou
em time, conhece. Às vezes, o Botafogo arrecadava o dinheiro para o esporte amador; entrava no caixa único do clube; daqui a pouco tinha que
pagar um salário, e o dinheiro sumia. Então, nós fizemos dessa forma:
foram criados dois projetos, um para a natação, outro para o remo do
Botafogo, com ajuda de custo de atleta e renovação de frota de barcos,
em torno de 2,5 milhões cada projeto. Isso lá em 2009.
Desses cinco milhões, o Botafogo recebeu até hoje aproximadamente
400 mil reais para o projeto de remo. E o que já rendeu para o Botafogo?
No mês passado, a Seleção Brasileira foi disputar o pré-olímpico de
remo no Canadá. Toda a delegação masculina do Brasil era composta de
remadores do Botafogo, apenas remadores do Botafogo. Queria eu que
já tivesse entrado mais disso aí.
Então, eu só queria só dizer que essa questão de 83 milhões eu desconheço. Gostaria muito...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Primeiramente, eu gostaria de dizer que não há nada ilegal nisso. Não sei se você entendeu...
O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Eu ia até complementar para o senhor...
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O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Essa é até uma forma bem inteligente de arrecadar alguma coisa para o clube. Eu tenho aqui – talvez
o senhor possa não ser sabedor disso –, de 2010, um documento do
Ministério do Esporte. O Botafogo pediu 83 milhões e recebeu 83 milhões. Está aqui. Vou até levar aí pessoalmente.
O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Gostaria de ver.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Isso é de 2010. E, para o ano de
2011, fez um pedido de 1 bilhão, 324 milhões, mas estão em nível de...
O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Eu desconheço...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – O senhor me desculpe. Na verdade, não são 83 milhões. São 83 mil e 525. E aqui está pedindo 1 milhão,
324 mil e 394, que ainda não recebeu.
O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Para complementar, Romário, como você perguntou se isso poderia ser estendido a outros clubes, eu diria que sim, é claro. Que se crie a associação olímpica,
que se peça a verba ao Ministério, que se utilize bem utilizada e, depois, que se comprove isso ao Ministério do Esporte. O único requisito
é aquele um ano de que a associação precisa.
De repente, é o caminho para quem...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu acredito que essa seja uma
das grandes saídas dos clubes, inclusive. É uma ação bem inteligente
do Botafogo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Passo a palavra ao vice.
O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Em relação às
ações, o Botafogo deu uma dica de venda em estádio. Até em show de
Paul McCartney estavam vendendo Timemania. Mas o que acontece?
Acho que todos têm de vir junto. Isso que o deputado José Rocha
disse é perfeito.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Olha, Deley, sinceramente, é complicado porque... Vou te dizer: se vendêssemos MegaSena no estádio, iríamos vender 10 vezes mais. Isso que é...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
Está respondido?
O SR. DEPUTADO DELEY – Não foi bom o resultado?
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O SR. CARLOS ALBERTO CALUMBY LISBOA – Não, o resultado
foi bom. Ou seja, as pessoas querem ajudar, mas falta conhecimento, falta
divulgação. Um trabalho conjunto seria muito bem-vindo. Não adianta só
o Botafogo ficar batendo em ponta de faca.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradecemos a
participação a Carlos Alberto Lisboa e passamos a palavra a Weber
Magalhães, para suas considerações finais.
O SR. WEBER MAGALHÃES – Parabenizando novamente a
Comissão, deputados José Rocha e Deley, quero dizer que o debate
realmente aflorou. Precisamos realmente retomar essas questões, visto
que estávamos conversando com nosso amigo Jorge Varela, do Bangu,
que ficou até o fim e explicou que realmente é interessante, mas precisa ser revisto.
Então, de tudo o que ficou conversado aqui é importante a revisão.
Acho que a sociedade tem que estar presente, a Câmara e, principalmente, os clubes, principalmente para as ações que o senhor colocou
muito bem. Os clubes também têm sua participação usando seus estádios, usando sua torcida, divulgando, principalmente a questão da
Timemania, para termos um bom resultado.
No mais, parabéns à Câmara dos Deputados.
Parabéns à Comissão de Turismo e Desporto, através do deputado
Deley, através do deputado José Rocha, nesse grande debate que foi feito
pela Timemania.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre superintendente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB, José Luiz.
O SR. JOSÉ LUIZ SPIGOLON – Sr. Presidente, deputado José Rocha,
quero agradecer a V.Exa.
Já respondi diretamente ao Romário a pergunta que me dirigiu e quero aproveitar e agradecer a V.Exa. o espaço que abriu às Santas Casas
e cumprimentá-lo pelos trabalhos de hoje, cumprimentar o deputado
Deley e todos os deputados aqui presentes, senhoras e senhores.
Muito obrigado.
Nós permanecemos à disposição naquilo que pudermos contribuir
para o aperfeiçoamento desse processo da Timemania.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre deputado Deley.
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O SR. DEPUTADO DELEY – Sr. Presidente, mais uma vez, quero
agradecer a presença a todos.
Esse foi um debate muito proveitoso e que nos sinalizou aquilo que
imaginávamos. Nós temos um longo caminho pela frente, e é urgente
que todos nós repensemos não só a Timemania, mas, como foi dito também pelo presidente Rubens Lopes, também a gestão.
O Pedro magnificamente também apresentou alguns pontos, e nós
precisamos, realmente, como eu disse anteriormente, de outros atores
para discutir a gestão, para discutir novamente a Timemania.
Volto a fortalecer o pedido, Dr. Gilson: realmente, nós gostaríamos,
assim que puder, de ter acesso a essas novas mudanças, para que possamos discutir. Acho que é importante abrir essa discussão. Nós sabemos de toda a qualidade dos profissionais da Caixa Econômica, mas,
obviamente, os clubes, vários outros segmentos e outras pessoas, assim
como o Pedro, podem também dar uma contribuição para que nós não
cometamos os erros cometidos lá no início. Nós queremos, sim, que
esse produto realmente consiga atingir os seus objetivos.
Presidente Rubens Lopes, presidente Weber, como disse o presidente
José Rocha, de uma forma muito objetiva e muito clara, é preciso que
os clubes corram para cá e que possamos discutir. Quero, realmente,
valorizar a presença daqueles que vieram, mas lamentar muito que esse
número não tenha sido tão significativo quanto nós imaginávamos.
No mais, Sr. Presidente, parabéns a todos nós por este belo trabalho
que esta Comissão realizou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Valorizando a presença dos senhores convidados, quero agradecer a todos que até aqui vieram e enaltecer o nível das exposições. Foram exposições bastante esclarecedoras, que mostraram a realidade em que se encontram as finanças
e os débitos dos clubes no Brasil. A Caixa Econômica, por meio do seu
superintendente, mostrou boa vontade no sentido de, conjuntamente
com os clubes e com a nossa interlocução, reestudar a Timemania, que
só pode ser modificada por meio de uma alteração da lei que a criou, e
esta Casa é fundamental para que isso aconteça. Portanto, esta é uma
discussão que passa pela decisão dos parlamentares desta Casa. E esta
Comissão é, realmente, o fórum adequado para que possamos acertar
esses interesses dos clubes com a Caixa Econômica Federal e, então, fazermos uma reavaliação e uma alteração da legislação da Timemania.
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Estamos muito agradecidos com a participação dos Srs. Deputados.
Nós temos 21 parlamentares na Comissão, e aqui passaram 20 parlamentares, demonstrando o grande interesse dos Srs. Parlamentares nessa questão. Quero agradecer ao James, nosso secretário, ao Lindberg,
à Ana e a todos que compõem a nossa Comissão, que estão nos dando
todo esse apoio logístico para que esses trabalhos aconteçam no nível
que aconteceram aqui hoje.
Quero realmente agradecer a todos que aqui até vieram e dizer que
está encerrada a presente audiência pública.
Muito obrigado.
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Audiência Pública para Debater
sobre a Questão da Acessibilidade
nos Estádios da Copa do Mundo

Audiência Pública, realizada em 20 de junho de 2012, para debater
sobre a questão da acessibilidade nos estádios da Copa do Mundo.
Convidados:
Weber Magalhães – Representante do Comitê Organizador da Copa
do Mundo da Fifa Brasil 2014;
Rodrigo Prada – Assessor do Sindicato Nacional das Empresas de
Arquitetura e Engenharia Consultiva;
Leon Cláudio Myssior – Conselheiro-diretor do Sindicato Nacional
das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Na qualidade de
membro da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de debater a questão da acessibilidade nos
estádios da Copa do Mundo.
A presente audiência pública teve origem no Requerimento nº 160,
de 2012, de autoria dos deputados Romário e José Rocha, aprovado pelo
Plenário, em reunião ordinária, no dia 18 de abril passado.
Agradeço o comparecimento a todos os presentes e convido para
compor a Mesa o Sr. Weber Magalhães, representante do Comitê
Organizador da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014. Convido também
o Sr. Leon Cláudio Myssior, conselheiro-diretor do Sindicato Nacional
das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Convido o
Sr. Rodrigo Prada, Assessor do Sindicato Nacional das Empresas de
Arquitetura e Engenharia Consultiva.
Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos, de acordo com o Regimento Interno da Casa: o tempo reservado para
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o convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais
um minuto, por deliberação do Plenário da Comissão, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação.
Informo que a lista de inscrições para o debate encontra-se sobre a
mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista.
Informo, ainda, que não haverá apartes durante a exposição dos
convidados.
Passo a palavra, então, para iniciar a nossa audiência pública, ao Sr.
Weber Magalhães, representante do Comitê Organizador da Copa do
Mundo da Fifa Brasil 2014. V.Sa. tem a palavra por 15 minutos.
O SR. WEBER MAGALHÃES – Boa tarde a todos.
Cumprimento o deputado Valadares Filho e o deputado Romário.
É uma satisfação estar aqui representando o Comitê e a Confederação
Brasileira de Futebol.
Antes de tudo, eu queria pedir desculpas a todos pela ausência do
presidente José Maria Marin e também dos integrantes do Comitê
Organizador Local, não só o Ricardo Trade, mas também o Bebeto e o
Ronaldo. Estão hoje com a agenda tomada e não podem estar presentes
nesta audiência. Para nós é uma satisfação representá-los aqui. O tema
é de suma importância e vem sendo debatido dentro da Casa, principalmente pelo deputado Romário.
Quero também ressaltar a importância do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, por meio de sua Comissão de
Turismo e Desporto, que tem não só acompanhado a organização da
Copa do Mundo, mas também ajudado no desenvolvimento do trabalho
em todo o seguimento, para que a Copa do Mundo seja realizada com
perfeição no nosso país.
Ontem a Comissão de Trabalho realizou uma audiência referente à
regulamentação dos empregos. Essa questão também é importante, já
que se fala na Copa num Brasil sustentável. Nós tivemos ontem uma
excelente audiência na Comissão de Trabalho.
Referente a esse tema, desde 30 de outubro de 2007, quando foi dito
que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo de 2014, o Brasil tem tomado todas as suas providências. A CBF também, desde 2002, tem trabalhado no sentido de trazer a Copa do Mundo para o Brasil, para que a
gente possa realizar esse grande evento.
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Com isso, nós estaremos ao lado do México, da Itália, da França e
da Alemanha, países que sediaram duas Copas. É claro que a Copa de
1950 foi muito diferente desta que vai acontecer agora, já que em 1950
tivemos somente 13 seleções e agora teremos 32. Sem dúvida alguma,
houve grande crescimento e mudança.
O Comitê Organizador Local e a própria Fifa têm acompanhado
o tema da acessibilidade. Para que os senhores entendam, o Comitê
Organizador e a Fifa não constroem nem contratam empreiteiras para
esse fim. O COL apenas faz recomendações e monitora o andamento
das obras dos estádios no que diz respeito a acessibilidade.
Em relação a acessibilidade, vejam que todos os estádios buscaram
seus projetos na norma NBR 9050. Quero dizer que o nosso representante, Carlos de La Corte, o responsável pelo assunto, também não pôde
estar presente, mas mandou algumas informações. Ele tem acompanhado todos o procedimentos relativos a acessibilidade e listou alguns tópicos sobre os quais vamos passar a falar.
Nessa norma consta o seguinte: a acessibilidade das rampas até as
catracas e demais acessos estão adequados; catracas especiais estão previstas para cadeirantes; sanitários específicos estão projetados conforme
norma, com características construtivas e quantidade adequada; teremos sanitários de uso misto normal para pessoas obesas ou pessoas de
mobilidade reduzida instalados nas salas médicas, por exemplo; vagas
para deficientes em estacionamentos estão previstas; corrimões especiais duplos com indicações táteis serão instalados; pisos táteis e mapas
táteis estão previstos em vários locais, em desvios de rotas e antes de
obstáculos. Outros: previsão de locais de espera para portadores de mobilidade reduzida no hall das escadas de emergência ou sob elas; todas
as rampas obedecem à mesma inclinação, em consonância com a NBR;
os camarotes estão projetados para serem adaptados, com remoção de
cadeiras para pessoas obesas e portadoras de mobilidade reduzida; auditórios estão idealizados, com sinalização e infraestrutura específica
para surdos e para intérpretes; maçanetas de portas atendem à NBR;
balcões de lanchonetes adequados para pessoas de mobilidade reduzida.
Algumas prefeituras têm algumas ressalvas técnicas de ordem interpretativa, que serão analisadas caso a caso, algumas são adequadas aos
projetos; outras receberão contra-argumentos.
Essas informações vêm da nossa área de estádio, por intermédio do
nosso arquiteto responsável, Carlos de La Corte.
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Voltando ao início, nós estamos, com o Comitê Organizador Local,
acompanhando e recomendando. Volto a frisar: as construtoras receberam
todos os seus cadernos de encargos. Os estados que, por sua vez, estão
construindo estádios estão com todas as especificações previstas para o
trabalho. E nós, sem dúvida nenhuma, faremos, dentro do possível, todo
o monitoramento e também a recomendação necessária, com base no que
foi passado, para que todos os estádios possuam acessibilidade, aspecto
importantíssimo, hoje necessário no Brasil não só dentro dos estádios,
mas em tudo que se refira a mobilidade urbana. Todos os setores deverão
atender aos tópicos que nós mencionamos agora também para facilitar a
entrada e o conforto de todas aquelas pessoas citadas, principalmente as
pessoas obesas e de mobilidade reduzida, como já foi bem frisado.
Então, coloco-me à disposição. Afirmo que é uma preocupação nossa, do Comitê Organizador e também da Confederação Brasileira de
Futebol atender a todos os requisitos para que possamos ter também,
dentro dos nossos estádios, todo o conforto para os torcedores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Muito obrigado,
Sr. Weber Magalhães, por sua explanação.
Passo a palavra para o Sr. Rodrigo Prada, que tem 15 minutos para
sua explanação.
Nós agora nos sentaremos naquelas cadeiras, já que o Sr. Rodrigo vai
fazer sua explanação utilizando o telão.
O SR. RODRIGO PRADA – Boa tarde a todos. Quero agradecer o
convite ao deputado Valadares, ao deputado Romário, a todos os senhores por essa oportunidade de mostrar um pouco o trabalho que o
Sinaenco tem feito com relação à Copa do Mundo e principalmente
quanto à acessibilidade.
(Segue-se exibição de imagens.)
Organizamos na semana passada, em São Paulo, de 11 a 13 de junho, um evento chamado Copa For All, em que reunimos as principais
autoridades, as pessoas envolvidas nos projetos dos estádios na parte
hoteleira, na parte de aeroportos, a Infraero – enfim, nós tivemos uma
grande participação, e juntamos alguns dados que acho importante serem mostrados aqui nesta plenária.
Antes de mais nada, quero dizer que o Portal 2014 não está ligado à Fifa, nem à CBF, nem ao governo; é um portal privado, ligado ao
Sinaenco, e trata da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. O
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interesse do Sinaenco e das empresas é fazer com que o Brasil tenha
uma Copa do Mundo com um legado e com uma grande infraestrutura
deixada para o país.
Nós iniciamos o trabalho para a Copa do Mundo com um estudo que
fizemos em 2007 sobre a situação dos estádios brasileiros. Esse estudo é
bastante elucidativo, porque mostra uma série de problemas que tínhamos nos estádios brasileiros.
Um dos problemas mais frequentes nos estádios eram os pontos
cegos. Então, aqui temos a Arena da Baixada, em um local em que se
comprava o ingresso e só se conseguia ver parte do estádio. O Estádio
do Maracanã colocou essa tribuna de imprensa que prejudica a visão
de pessoas que estão num lugar nobre do estádio. E ali em cima está
uma foto do Estádio do Mineirão, que mostra que, quando colocaram o placar eletrônico, ele atrapalhou a vista das pessoas que estavam
atrás do gol.
Vou passar rapidamente.
Essa é uma imagem que mostra os bares e as lanchonetes dos nossos
estádios. Realmente, é uma situação bastante complicada.
Os assentos também são um ponto bastante curioso. Aqui, nesta linha azul, está uma foto do Olímpico, do Grêmio, que mostra que havia
mais de cinquenta assentos por fileira, o que prejudicava o acesso das
pessoas. Havia uma situação como essa, aqui de baixo, da Vila Belmiro,
e que se repetiu por vários estádios, em que com uma pessoa sentada,
como as cadeiras não eram rebatíveis, não se conseguia ter acesso às
cadeiras centrais. E ali, em vermelho, uma coisa bastante curiosa. Como
o Weber disse, uma das preocupações do COL é com assentos para obesos. Essa era uma área destinada aos obesos no Mineirão, só que o detalhe é que os assentos são do mesmo tamanho dos outros; o que muda é
o espaço entre as cadeiras. Então ficava até a dúvida se o obeso teria que
sentar entre as cadeiras ou naquele espaço destinado ao assento mesmo.
Os vestiários também foram estudados. O deputado Romário conhece bem a situação dos vestiários brasileiros, porque grandes craques
utilizavam esses vestiários, muitos deles em situação precária. Aqui,
por exemplo, temos o túnel de acesso do Estádio dos Aflitos, em Recife.
Dizem até que o Ronaldo, na fase mais gorda, não podia passar por aí.
A manutenção foi um dos principais pontos nesse estudo elaborado
pelo Sinaenco em 2007. O estudo mostrou que o Estádio da Fonte Nova,
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de todos os estádios avaliados – foram trinta ao todo – era o pior deles.
Duas semanas depois de esse estudo ter sido apresentado, aconteceu
aquela tragédia na Fonte Nova, que vitimou algumas pessoas de modo
fatal. Com isso, esse estudo acabou ganhando uma importância ainda
maior devido à situação dos estádios brasileiros.
Outro ponto também importante – este é o último eslaide antes de
entrar no nosso tema – é a separação do público com fossos e com aquilo que chamamos de “armas medievais”, que se encontram nos estádios.
Por exemplo, esse aqui é um duto de irrigação do Estádio Olímpico, em
Porto Alegre, em que foram colocados esses espetos para evitar que o
público invadisse o campo de jogo.
Agora nós entramos na parte de acessibilidade.
A ideia aqui era mostrar como eram tratadas as pessoas com necessidades especiais dentro dos estádios brasileiros.
Bom, aqui é o Estádio do Palestra Itália, que embora não seja um
estádio da Copa do Mundo, está passando por uma reforma agora, em
que existe uma área ali para cadeirantes. Só que, se você apresenta essa
situação para qualquer cadeirante, imagina que ele vai ter que sair andando para conseguir sentar ali, porque uma cadeira de rodas não entra
naquele espaço. Ou seja, havia o local destinado aos cadeirantes mais
para cumprir uma quota do que propriamente para dar conforto e dar
acesso às pessoas. Então, o estado era lamentável.
Aqui é aquele caso do Mineirão, que eu já comentei.
Este é o Estádio do Maracanã, em que se vê uma placa: “Sanitários
para Cadeirantes”. Embora tenha essa placa, existe uma escada para se
chegar até esse sanitário. Então, é algo inadmissível quando se pensa que
esse estádio foi reformado para os Jogos Pan-americanos e se encontra
numa situação como esta.
Aqui, não necessariamente aos cadeirantes, essa não é uma área acessível, mas esse é o Estádio da Ilha do Retiro, em Pernambuco, em que
se tem um problema generalizado: em quase todas as saídas do estádio
existe um pilar, o que prejudica a saída dos torcedores, atrapalha, enfim,
gera uma série de problemas na evacuação do estádio.
Tudo isso muda a partir momento em que a Fifa, no dia 30 de outubro de 2007, anuncia o Brasil como sede da Copa de 2014. Por que
eu mostrei aquele cenário? Nós tínhamos uma realidade para as pessoas com deficiência que não dá para ser contabilizada em nada. Não é

210

O Esporte em Foco IV

possível utilizar como parâmetro a ida desse público aos estádios nessa
época, antes da Copa do Mundo.
Nós até costumamos fazer uma comparação no Sinaenco, que existe
o período “AC” e o “DC”: antes da Copa e o depois da Copa do Mundo.
Eu apresento aqui alguns dados para que os senhores tenham uma ideia
do tamanho desse mercado e do que isso significa.
No Brasil, em torno de 23% da população, ou seja, cerca de 45 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Além disso, 7,4% da população é composta por idosos, o que contabiliza mais de 14 milhões de
pessoas. Quatorze por cento da população mundial tem algum tipo de
deficiência. Os americanos adultos com deficiência gastam uma média
de 13,6 bilhões de dólares por ano com turismo. Em 2002, essas pessoas
fizeram 32 milhões de viagens e gastaram 4,2 bilhões em hotéis, 3,3 bilhões em passagens aéreas. Enfim, como os senhores veem, aqui temos
alguns números que mostram que esse é um mercado que, muito mais
do que cumprir quotas, muito mais do que dar acesso a essas pessoas,
pode ser lucrativo.
Durante esse evento que nós fizemos em São Paulo, a Infraero apresentou algumas condições. Porque quando nós falamos na acessibilidade dos estádios e em Copa do Mundo, a primeira coisa que vem à cabeça
é o seguinte: os turistas que virão de fora, e mesmo os turistas brasileiros
que precisarão se deslocar entre as cidades para acompanhar os jogos,
vão precisar utilizar basicamente os nossos aeroportos. Na questão dos
aeroportos, a própria Infraero fez a sua mea culpa dizendo que ela tem
pouquíssimos instrumentos para atender esse público; que, na verdade,
hoje a quantidade de equipamentos de que ela dispõe para atender esse
público é insuficiente, quanto mais para atender um mercado futuro.
Depois que se chega, deve-se pensar em como sair do aeroporto e
chegar até o hotel, ou chegar até o estádio ou a um restaurante. São
pouquíssimos os serviços de transporte adaptados na área do aeroporto para as áreas de interesse. Se se contar também os ônibus adaptados para deficientes nas cidades, poucas são as que são referência nesse
ponto. Talvez Curitiba seja uma das cidades mais acessíveis, pelo menos
foram os dados que nos apresentaram. Depois, vem um longo espaço, e
aí se encontram outras cidades com acessibilidade.
A arquiteta Silvana Cambiaghi apresentou nesse nosso evento um
dado que para mim foi bastante surpreendente: na cidade de São Paulo
existem apenas 30 táxis adaptados para cadeirantes – São Paulo tem
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apenas 30 táxis adaptados para cadeirantes! –, o que é um número absolutamente insuficiente. Ela disse que tem a dificuldade, quando vai
para algum lugar e precisa usar um táxi, de agendar com três dias de
antecedência e precisa se submeter ao horário de retorno, ao horário da
disponibilidade daquele profissional que dirige esse táxi adaptado.
Então, esse é um número também absolutamente insuficiente.
O Brasil vai precisar trabalhar numa questão que também foi apresentada e que é bastante curiosa. Esse é um dos pontos que também
marcou bastante. Você tem um ônibus ali dizendo que é acessível, só
que é um ônibus inter-regional, ou seja, é um ônibus de rodoviária, mas
que tem uma escada; não tem absolutamente nenhum mecanismo para
que o cadeirante possa utilizá-lo. Essa é uma situação que se repete em
todos os ônibus desse porte no Brasil. Então, quando se fala em acessibilidade, essa também é uma situação inadmissível. Deveria ser proibido
ter um ônibus utilizando esse selo de acessibilidade sendo que ele não
tem acessibilidade.
Aí já é um exemplo de dispositivo. Essa é a Silvana conseguindo um
desses serviços aqui no Brasil, o que é extremamente raro.
Também foi apresentada a situação no que se refere à hotelaria. O
turista com deficiência vai precisar chegar ao hotel. Se for um deficiente visual, ele precisa saber o refrigerante que tem no frigobar se
estiver desacompanhado. Qual vai pegar? Aonde ele vai? Não são só
os cadeirantes. Sempre pensamos nos hotéis adaptados para os cadeirantes, mas existem diversos tipos de dificuldades de locomoção que
precisam ser contemplados.
Ela também citou um exemplo. Aquele ali é um despertador para
deficientes auditivos. Como é que você vai conseguir despertar um deficiente auditivo no hotel? Você tem que ter sinais luminosos, tem que ter
uma estrutura preparada para isso. Existe uma lei que obriga os hotéis a
se adequarem a essa situação, e são pouquíssimos os que se enquadram.
Uma das propostas apresentadas nesse evento e que eu trago a este
plenário é a seguinte: que os hotéis, para terem aquele selo de cinco estrelas, ou seja, a categoria máxima de classificação, deveriam ter obrigatoriamente acessibilidade para todos os públicos, senão ele não deveria
ter um selo como esse. Porque fica estranho: você pensa que é um hotel
com categoria máxima, e não tem essa definição.
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Banheiros, bares e restaurantes com cardápios em braile ou com uma
altura adequada de balcão que possa atender esse público são outros
pontos importantes, mas a questão que eu acho fundamental para esta
discussão hoje é a dos estádios.
O Decreto 5.296, de 2004 – ou seja, é lei –, no seu art. 23, diz o seguinte:
Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois por cento
da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira
de rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de
boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente
sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a
obstrução das saídas, em conformidade com as normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
Esse é um decreto federal, e eu queria mostrar o que foi apresentado
pelos estádios.
No caso do Estádio Nacional de Brasília, para os senhores terem uma
ideia, é um estádio para 70 mil lugares. Se ele seguisse esse critério de 2%
dos seus assentos destinados a pessoas cadeirantes, ele teria de ter algo em
torno de 1.400 assentos para esse público. O número apresentado por eles
é de 66 lugares. Então, em vez dos 1.400, eles têm 66 projetados para isso.
Aí há uma questão importante. A Fifa faz no seu caderno de encargos
uma série de exigências, muitas delas – na verdade, a maioria delas – na
área de imprensa, do seu público VIP, enfim, para esse público. Na área
de acessibilidade, o que ela determina? Que seja seguida a legislação local. Isso aconteceu em todos os países; é assim que funciona o critério
da Fifa para acessibilidade nos estádios.
Tem outra situação que foi apresentada durante esse evento, e que
também ouvi de outras pessoas, que é a seguinte: somente aquelas áreas
vermelhas do Estádio Beira Rio serão destinadas a esse público cadeirante. Então, literalmente, eles dizem que esse público foi jogado para
escanteio; eles estão ali exatamente na bandeira de escanteio, e a norma,
na verdade um dos documentos da Fifa, que é esse documento de estádio, diz o seguinte: que o cadeirante jamais pode ficar nesse nível do
gramado, porque se tiver alguma de pessoa de pé, ele não enxerga nada
do jogo. Então, o cadeirante está ali e não consegue assistir a partida.
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Aqui, na opinião das pessoas que estavam ali, também é um projeto
muito bem definido, o do Estádio da Fonte Nova, que espalhou por diversos
pontos as áreas de acessibilidade e com boa localização, acesso a rampas e
outras questões mais.
Porém, eu fiz uma pesquisa que mostra o seguinte. Na copa da
Alemanha, e é por isso que é preciso colocar essa situação, eu peguei
a capacidade dos estádios e o número de assentos destinados à acessibilidade – na Alemanha e na China, nos jogos olímpicos, na verdade,
eles trataram da mesma forma essa questão. Por exemplo, o estádio de
Munique, com capacidade para 69 mil pessoas, tem 165 lugares acessíveis. Em todos os estádios da Copa da Alemanha, a média é 0,2, 0,3% do
estádio destinado ao público com necessidades especiais.
Então, a partir do momento que se tem uma lei, é claro que é uma
discussão que tem que ser feita – como trabalhar com isso. Os arquitetos nos mostraram que estão trabalhando de acordo com a norma
NBR-9050, que tem uma classificação mais em média para os estádios.
Com mais de 70 mil lugares estão seguindo a classificação de 0,01% do
estádio destinado a esse público.
Porém tem um detalhe: no jogo Corinthians e Vasco da Gama pela
Libertadores da América, que aconteceu no Estádio do Pacaembu, nós
tivemos a presença de mais de 300 pessoas com necessidades especiais.
Então, uma reflexão que deve ser feita é a seguinte: o público de cadeirantes, o público com necessidades especiais não ia aos estádios porque
encontravam aquelas situações. Aí realmente é um público pequeno,
uma média por partida de 30, 15 pessoas; não é um público maior do
que esse. De repente, ele não quer ir nesse novo cenário dos estádios ou
será que é quase aquele dilema do biscoito: ele é mais fresquinho porque
vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho?
Então, estamos construindo estádios para os próximos 30, 40, 50 anos.
Logo, é preciso que esses estádios atendam a todos os públicos nesse período que teremos pela frente.
Essa foi uma questão importante não só nos estádios que estão sendo construídos com o dinheiro público, mas também nos privados;
tanto nos estádios que estão sendo reformados como nos que estão
sendo construídos.
Aqui também há um levantamento que eu fiz em Pequim: o número
foi de 0,3%, 270 lugares acessíveis no estádio de Pequim.
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Agora esse é o último eslaide, que eu queria deixar mais para uma reflexão nossa, porque uma Copa do Mundo – e ela precisa ser entendida
por todos dessa forma – não se refere apenas aos turistas que virão nos
30 dias de jogos ou durante a Copa das Confederações. Copa do Mundo
é o maior evento midiático do planeta, é mídia, é comunicação, é a chance de o Brasil mostrar as suas maravilhas. Esta é a Comissão de Turismo
também. É a chance de o Brasil sair da condição irrisória que ele tem de
visitantes mundiais e mudar o seu patamar; é imagem.
Quando se pensa o seguinte... Essas mensagens elas são talvez o
principal ponto de uma Copa do Mundo. A partir do momento em que
ela é midiática, essas mensagens dizem tudo sobre o negócio. Então,
na Alemanha, durante a Copa do Mundo, nós tivemos uma mensagem
nacional para o seu povo, de que era a retomada do patriotismo e o orgulho de ser alemão, e uma mensagem internacional: uma Alemanha
receptiva e divertida, para tirar aquela imagem do alemão sisudo, aquele
alemão que não sorria.
Na China, como centro das atenções do mundo, a mensagem internacional: China já é uma das maiores nações do mundo, mostrando a
sua expansão global. Essa foi a imagem que eles trabalharam. Na África
do Sul, a construção de uma nação onde se quer viver, e a mensagem
internacional é: a construção bem sucedida da nação África, a nova democracia em que brancos e negros têm a mesma situação.
Recentemente, foi definido o slogan do Brasil – a meu ver, foi dada
muito pouca importância para isso –, que é a mensagem que vai nortear
tudo, desde o mascote, a imagem, toda a Copa do Mundo do Brasil. E
a mensagem escolhida pela Fifa e pelo Brasil é: “Juntos num só ritmo.”
Para encerrar, senhoras e senhores, a mensagem que eu gostaria muito de deixar aqui é a seguinte: se a nossa imagem para o mundo será
“estamos juntos num só ritmo”, é preciso dar acesso a todos os brasileiros, a todos os que virão à Copa do Mundo, aos estádios e aos pontos
turísticos brasileiros. Essa é a imagem que não vai conflitar com o que
estamos querendo passar para o mundo.
Eu agradeço muito a oportunidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Agradeço ao Sr.
Rodrigo Prada pela explanação.
Passo a palavra ao Sr. Leon Myssior, que disporá de 15 minutos.
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O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Obrigado.
Boa tarde a todos. Quero, em nome do Sinaenco, agradecer o convite
para participarmos deste debate, que é fundamental.
O Sinaenco, rapidamente, para quem não conhece, é o sindicato que
congrega as empresas de engenharia consultiva e arquitetura, ou seja, é
quem projeta, quem planeja neste país. O Sinaenco se envolveu com a
questão da Copa por saber que essa demanda viria para as empresas que
o compõem, mas muito mais por entender que a Copa, lá atrás – e cada
vez isso fica mais claro –, toca numa chaga brasileira, que é a falta de
planejamento, quer dizer, a dificuldade de olhar para um futuro, planejar
esse futuro e percorrer esse caminho de forma organizada. Desde então,
conforme o Rodrigo disse, o Sinaenco abraçou essa questão, fez uma
série de movimentos nesse sentido, desde mapear, se envolver, catalogar.
Uma das iniciativas que consideramos importante, a qual tive a felicidade de liderar, foi a estruturação do Fórum dos Arquitetos da Copa e
do Time dos Arquitetos da Copa. Nós congregamos todos os arquitetos
que projetaram e que estão projetando estádios no Brasil – inclusive,
naquele momento, não havia ainda a definição de quais as sedes e subsedes, então era um grupo maior – e tivemos a oportunidade de colocar esses arquitetos em contato, promover viagens, pesquisas, convidar
consultores e técnicos, que acabaram trazendo novas tecnologias, informações, conhecimento. Temos certeza de que esse nosso movimento,
essa nossa iniciativa agregou valor para os arquitetos e, mais do que isso,
melhorou a qualidade técnica dos projetos.
Essa questão da acessibilidade, da mobilidade é uma discussão importante no Sinaenco. Eu até diria, extrapolando muito o objeto ou o
projeto dos estádios, uma preocupação com as cidades. Não dá para
falarmos em mobilidade e acessibilidade sem discutir isso num grande
plano. Estamos falando para os nossos visitantes que vão desembarcar num aeroporto, num porto, mas estamos falando de uma população que também envelhece, de uma população, conforme o Rodrigo
mostrou, que não é pequena, que tem dificuldades de locomoção, tem
restrições de toda ordem. A nossa obrigação enquanto cidadãos, mas
certamente como gestores públicos, os que o são, é de promover essa
acessibilidade ilimitada.
Não basta um cadeirante, um idoso ou uma pessoa com limitações
poder se deslocar dentro do estádio. Ele tem que chegar ao estádio, ele
tem que desembarcar numa cidade. O turismo tem que estar de braços

216

O Esporte em Foco IV

abertos para ele, os hotéis, os museus, a rodoviária, o aeroporto. Enfim,
essa discussão é fundamental que ocorra, é fundamental que isso seja incorporado ao menu, ao cardápio de requisitos para se planejar a cidade,
para se requalificar as zonas urbanas.
Nós temos um projeto espetacular no Rio, que é o Porto Maravilha.
Essa é uma área da cidade que vai ser toda resgatada, requalificada. Ela
tem que garantir acessibilidade integral.
Feita essa introdução, quero pontuar algumas preocupações que
acho vêm ao encontro do que esta Comissão debate, discute. Primeiro,
temos o excesso de legislação. Nós temos normas técnicas, temos NBR,
temos leis federais e temos leis municipais. Elas deveriam trabalhar em
conjunto, deveriam obedecer a um critério de consistência e de escala, mas frequentemente têm informações contraditórias. Os índices da
NBR são completamente diferentes dos da lei federal.
A lei federal fala em até 4% dos assentos nos estádios para portadores de necessidades especiais e pessoas com mobilidade reduzida. Esse
número, se comparado com o que o Rodrigo acabou de apresentar, que
na China, na Europa, na África do Sul gravita em torno de 0,2%, 0,3%,
podemos imaginar que temos uma lei federal mais real do que o rei, ou
seja, é uma lei excessivamente complexa inclusive para ser seguida.
Não adianta ter um excesso de leis que contrariam, inclusive, a lógica e a boa prática. Precisamos, então, verificar a consistência entre
essas regras.
Além da lei federal, os municípios têm autonomia para as suas normas de uso do solo, normas urbanas, que acabam dispondo e detalhando essas questões e, muitas vezes, em vários municípios, geram situações de contradição com a norma brasileira e a lei federal. Muitas vezes
o arquiteto fica perdido nessa teia de direções contrárias.
Isso nos preocupa particularmente, porque o arquiteto é, em última
instância, o responsável pelo que está no projeto. Ele não é responsável
por uma obra que não é executada observando-se o projeto fielmente,
mas ele é responsável pelo que está no projeto. Na medida em que ele
observa parâmetros que façam sentido por uma norma, mas que não
atendam a uma legislação federal ou municipal, esse arquiteto, amanhã,
será chamado a responder por esse projeto.
Outra questão que anotei aqui e que acho importante ser discutida,
sobre a qual fico à disposição para esclarecimentos, é a da acessibilidade
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maior. Não considero um grande desafio prover acessibilidade aos estádios. O nosso compromisso é fazer com que essas pessoas possam
levar a vida na plenitude, quer dizer, possam desempenhar funções
sociais, profissionais como uma pessoa normal. Há situações hoje absolutamente caóticas, desde as antigas constituídas, que são passeios
com 1,50m de largura, com postes, árvores, degraus, dificuldade de
acesso, falta de piso tátil, falta de identificações, e temos um país cuja
população está envelhecendo. Dentro desse conjunto de pessoas com
mobilidade reduzida há os idosos. Esse é um público importante,
como disse o Rodrigo, para o turismo, para incentivo do esporte, para
a força de trabalho, no momento em que se tem escassez de mão de
obra formada.
O último ponto que anotei e que quero abordar é a dificuldade ou a
questão existente entre novos estádios e estádios que são reforma.
Evidentemente, há certa dificuldade de realizar projetos de reforma
para o atendimento pleno da questão da acessibilidade e da mobilidade.
Normalmente, apesar da complexidade, elas podem ser vencidas, mas
agregam custos extras. Só uma pontuação: sim, praticamente é tudo
possível no plano do projeto e da construção civil, mas algumas soluções
implicarão sobrecusto.
Quero deixar registrado que, na opinião do Sinaenco, é plenamente
justificado. Então, existem custos e custos. É importante lembrarmos,
no momento em que vemos cifras muito grandes para esses estádios
e valores aparentemente distintos entre obras com capacidades semelhantes, que obras de reforma e requalificação às vezes agregam mais
complexidade e um custo maior. Os nossos arquitetos se ocuparam muito disso, mas ainda assim é necessário que se faça este esclarecimento.
Na minha exposição, queria citar basicamente esses três pontos.
Coloco-me à disposição dos senhores para outros questionamentos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sr.
Leon, pela exposição.
Encerradas as exposições, passaremos aos debates.
Com a palavra o autor do requerimento, deputado Romário Faria.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Boa tarde a todos.
Na pessoa do presidente da Mesa, o nobre deputado Valadares Filho,
gostaria de saudar os colegas deputados presentes. Agradeço aos con218
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vidados do Sinaenco, Sr. Leon e Sr. Rodrigo, as presenças, e também ao
representante do COL, Sr. Weber Magalhães.
Esse requerimento foi feito por mim, com coautoria do presidente da
nossa Comissão, porque entendemos que as pessoas com deficiência no
país vivem um momento muito importante e interessante. De todas as
nossas grandes cidades, 12 delas, no mínimo, estão virando praticamente um canteiro de obras. Nada melhor do que, neste momento, aproveitar para fazer tudo aquilo que não foi feito há anos.
Então, a presença dos senhores aqui é realmente de muita importância, porque, como já foi dito, os senhores entendem também que o Brasil
tem de aproveitar este momento e oferecer melhor qualidade de vida,
principalmente com acesso à mobilidade, a essas pessoas que necessitam de acessibilidade.
Faço algumas colocações aqui: segundo a última pesquisa do IBGE,
apenas 4,7% das ruas do Brasil são acessíveis, têm algum tipo de acessibilidade. É uma pena, considerando-se que hoje, como foi citado pelo
próprio Sr. Rodrigo Prada, há quase 46 milhões de pessoas no país com
algum tipo de deficiência e algumas, inclusive, até com mais de uma
deficiência. Esse é um fato bastante lamentável. Foi também detectado
no último Censo que apenas 18% das escolas da rede pública e 32% das
escolas privadas atendem às condições mínimas de acessibilidade.
Isso, para o nosso país, é realmente uma situação não apenas triste, mas também bastante traumática. Em outras palavras, há uma total
falta, vamos dizer assim – apesar de eu ter consciência de que hoje as
coisas já estão mudando, mas ainda falta muito –, de respeito para com
essas pessoas, porque aqueles que não têm nenhum tipo de deficiência
podem pegar um ônibus, um táxi, um trem, um avião, um helicóptero,
um barco ou uma bicicleta e andar em qualquer lugar, ou correr. Mas,
infelizmente, aqueles que têm algum tipo de deficiência, principalmente
visual, na minha opinião, e auditiva, são muito prejudicados em todas
as repartições públicas do país e nos setores privados, como shoppings,
cinemas. Eu poderia ficar aqui falando por alguns minutos sobre isso.
Como o Sr. Ricardo disse, apenas 30 táxis em São Paulo são acessíveis, num universo de 25 milhões de pessoas em São Paulo. Isso é uma
tristeza. Nenhum hotel no Brasil, nem aqueles considerados acima de
cinco estrelas – se podem ser assim considerados – têm 100% de acessibilidade. Muitos daqueles que são considerados cinco estrelas têm no
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máximo uma rampa. Rampa esta que é inclusive mal feita. Eu tenho aqui
um dado que vou ler, cuja fonte é o IBGE.
Muitas vezes, basta o edif ício possuir uma rampa interligando os andares para ser considerado acessível. A
rampa, quando existe, é muitas vezes mal feita, íngreme
demais de modo que o aluno cadeirante não consegue subir sozinho. Nesse quadro geral de improviso, banheiros
acessíveis são muitas vezes usados como depósitos, e pais
e mães são obrigados a passar o dia de prontidão na escola, para ajudar os filhos a participar das atividades.
Só para os senhores terem noção de como, infelizmente, é o nosso
país. Eu, particularmente, presenciei alguns meses atrás, no voo 1901 da
Gol, que faz o percurso Brasília-Rio de Janeiro, a Sra. Jorgina, uma idosa
obesa, ter dificuldades para entrar no avião. Foram necessárias quatro
pessoas – agora, eu não lembro se aquelas pessoas eram funcionários do
aeroporto ou da Gol – para ajudá-la a se sentar num daqueles três assentos dos aviões, que os senhores conhecem muito bem. Eu, se engordar um pouco, já fico apertado no assento, imaginem uma senhora com
120 quilos fazendo essa viagem entre o Rio e Brasília, o sufoco e a dor
pelos quais ela deve ter passado. Eu tenho isso filmado. Como não havia
próximo à saída um acesso, uma rampa e muito menos um elevador, ela
foi retirada da aeronave pelo elevador de carga, o mesmo que é utilizado
para retirar o lixo. Eu filmei, participei e sou testemunha ocular do fato.
Estou dando apenas alguns exemplos para que entendamos a importância e a necessidade de uma audiência pública como esta. Eu até entendo que muitos dos colegas desta Comissão não estejam presentes,
porque está ocorrendo outro evento muito importante sobre o meio
ambiente, a Rio+20. Acredito que praticamente todos estejam lá cumprindo o seu papel político, mas entendo também que a questão da acessibilidade, se não for maior, é no mínimo igualmente importante.
Diante do que estou dizendo, como aqui somos apenas dois
deputados, não é deputado Edinho – na verdade, somos três, contando
com o presidente –, permita-me, Sr. Presidente, a liberdade de tomar
um pouco do tempo para fazer algumas declarações. Desde agosto de
2009, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos
de Pessoas com Deficiência. Na prática, isso significa que as autoridades
brasileiras se obrigam a respeitar a dignidade, a autonomia, o direito
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ao trabalho e de acessibilidade para todas as pessoas com alguma deficiência f ísica. Sendo assim, é lei e deve ser cumprida. No entanto, os
preparativos do Brasil para a Copa de 2014 mostram que, à exceção dos
estádios, as cidades não estarão prontas para receber turistas e torcedores que tenham algum tipo de deficiência.
Segundo o diretor do Portal 2014, que coordenou o Copa for All,
o primeiro evento que tratou de acessibilidade para a Copa de 2014,
o assunto é um dos poucos temas que não é detalhado no Caderno de
Encargos da Fifa, documento que estabelece as diretrizes que devem
ser seguidas no projeto e na construção de estádios para o mundial. A
entidade, porém, orienta o país-sede a seguir a legislação local. Os projetos dos estádios, por exemplo, não estão seguindo o Decreto Federal
nº 5.296/2004, que estabelece que 2% do total de assentos em estádios,
ginásios esportivos e similares devem ser reservados a pessoas com mobilidade reduzida.
Foi o que destacou o Sr. Prada neste evento. E, na verdade, são 4%
do total dos assentos, como dispõe a lei federal. E desses 4%, 2% são
para cadeirantes.
Eu tive a honra e a felicidade de, junto com a Frente Parlamentar
criada nesta Casa – no dia estavam presentes vários deputados federais:
Otavio Leite, Mara Gabrilli, Rosinha da Adefal, Henrique Mandetta –,
fazer um pedido à CBF. Estavam presentes naquele momento o anterior
presidente da CBF, Sr. Ricardo Teixeira, também na condição de presidente do COL, o representante por ele indicado naquele momento,
Sr. Ronaldo, diretor-executivo do COL, e várias outras pessoas, principalmente a imprensa de todo o Brasil. Na ocasião, foi prometido para
a nossa Comissão que as pessoas com deficiência teriam, ou melhor,
terão realmente – eu acredito que vão cumprir o que foi prometido, independentemente da mudança da presidência – à sua disposição 64 mil
ingressos, ou seja, esses ingressos serão dados a pessoas com deficiência
e que não tenham condições financeiras de comprá-los.
Se fizermos um cálculo rapidamente, veremos que seriam mais ou
menos 500 ingressos por jogo, certo? Diante do que a Fifa orienta, isso
já não existe, concordam? Se for 0,1 de 43 mil, nós vamos ter 500, então
alguma coisa está errada. Detalhe: na própria Lei Geral da Fifa, há um
artigo – não lembro exatamente qual é agora – que dispõe também que
será destinado determinado número de assentos a pessoas com deficiência. Esta é a primeira situação para a qual já estou alertando que teremos
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problemas na Copa do Mundo. Se por acaso num jogo do Brasil, num
estádio com capacidade de 43 mil ou 45 mil pessoas, em que só a CBF e
o COL doarão 500 ingressos e os que têm direito, conforme a Lei Geral
da Copa, mesmo comprando, já teremos um número superior de lugares, concordam comigo? Então, esse é o primeiro problema que nós já
teremos de começar a resolver, porque os estádios ainda estão em obras.
Nesse sentido, ainda bem que estão atrasadas, porque isso significa que
ainda podemos fazer alguma modificação. Eu, com certeza, vou pedir ao
Ministério Público, aos estaduais e ao federal, inclusive, para que providências sejam tomadas em relação a isso. E me comprometo com essa
classe de ir pessoalmente ao encontro dos prefeitos dessas cidades, para
que possamos resolver esse problema.
Depois de falar isso, é claro que não poderia ser diferente, tenho
umas 25 perguntas a fazer aos senhores. Acredito que são perguntas
que muitos brasileiros, principalmente aqueles que têm algum tipo
de deficiência, ou familiares, ou amigos, ou conhecidos gostariam de
fazer. A primeira trata da capacidade do estádio, aquilo que eu disse
anteriormente. Os estádios que têm 75 mil lugares, ou mais de 65 mil
lugares, talvez não tenham problemas com o número de ingressos que
a lei determina. Mas a pergunta é: quantos assentos foram reservados
para as pessoas com deficiência f ísica, dependentes de cadeiras de rodas, correspondente ao previsto na Tabela 8 do item 8.2.1.1, da NBR
9.050/2004? Esta é a primeira pergunta que tenho a fazer aos senhores,
se puderem me responder.
Quantos assentos foram reservados para pessoas com deficiência visual e com mobilidade reduzida, ou seja, obesos, idosos, pessoas com
muletas e bengalas, correspondente ao previsto na Tabela 8, Item 8.2.1.1,
da NBR 9.050/2004? São duas perguntas que seguem a mesma norma.
Outra pergunta: como será o acesso das pessoas com deficiência f ísica aos seus assentos? Será por rampa ou por elevador?
O Sr. Ricardo Prada disse que a Fifa determina que os cadeirantes
tenham visibilidade normal, como a de qualquer outra pessoa que esteja
no estádio. Como será a visibilidade dos cadeirantes? Será garantida a
visibilidade de 100%?
A audição das partidas de futebol pelas pessoas com deficiência visual será assegurada, a exemplo das últimas duas Copas do Mundo, na
África e na Alemanha?
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Há algum tipo de previsão para a acomodação do cão-guia que auxilia o deficiente visual?
Quais são os tipos de portões dos estádios e qual é o sentido de abertura dos portões?
Qual é a previsão de rota de fuga para essas pessoas com deficiência?
Como elas serão evacuadas, em caso de emergência? Haverá saídas de
emergência segregadas? Em caso afirmativo, que tipo de portões serão
usados nessas saídas? Qual o sentido de abertura desses portões?
As dimensões para a acomodação das pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida obedecerão às previsões do item 8.2.1.3, da
NBR 9.050/2004?
Qual é o verdadeiro total do número de vagas de estacionamento
para as pessoas com deficiência? Quantas serão destinadas às pessoas
com deficiência f ísica, deficiência visual ou com dificuldades de locomoção, correspondentes ao total de 2%? A pergunta em cima disso é a
seguinte: se num estádio, como eu já disse, aparecerem pessoas – isso
é possível – além do número reservado de lugares com acessibilidade,
como a organização do estádio fará para recolocarem essas pessoas? As
localizações e as dimensões incluem também a área de transbordo do
estádio? Haverá balcão de atendimento e bilheterias acessíveis para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida? Os banheiros destinados às pessoas com deficiência oferecerão acesso independente para
a área de circulação? Haverá pelo menos um banheiro adaptado com
equipamento e acessório próprios para o uso da pessoa com deficiência
visual? Os percursos entre estádio, via pública, estacionamento e edificações anexas, caso existam, serão acessíveis? Estarão livres de barreiras arquitetônicas e outros tipos de obstáculos? O piso dos corredores,
rampas, escadas e patamares serão antiderrapantes, sem ressaltos ou
depressões? Ou seja, firme e estável para evitar trepidações para os cadeirantes? Para os obstáculos aéreos serão respeitados a altura mínima
de 2,10m e a sinalização com piso tátil para os deficientes visuais? Em
relação à circulação vertical, existirá rampa, elevador ou plataforma elevatória com opção para degraus e escadas? Qual a largura das rampas?
Será maior que 1,20m, ou os patamares das rampas terão pelo menos
1,20m de largura? As laterais das rampas e escadas serão protegidas por
paredes, por guarda-corpos ou por ressalto dos pisos de pelo menos cinco centímetros de guia de balizamento, previsto somente para rampas,
em ambos os lados? Gostaria também de saber se os estádios que estão
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sendo construídos para o mundial apresentam o conceito de arena multiuso e o que os senhores acham sobre essa proposta. No caso de shows
musicais organizados nessas arenas que atraem outro tipo de público, as
pessoas com deficiência também poderão se locomover com segurança
e conforto quando o evento nesses estádios não for futebol? Qual é a
entidade ou instituição governamental responsável por acompanhar e
fiscalizar se os projetos de acessibilidade estão sendo executados nas
obras dos estádios?
Estas eram as perguntas que tinha a fazer aos senhores.
Tenho duas perguntas a fazer para o representante do COL. Durante
o seminário que organizei aqui na Câmara para discutir o legado e a gestão dos estádios após a Copa, no mês passado, o diretor de seleções da
CBF, Andrés Sanchez, foi categórico ao afirmar, em suas palavras: “Os
estádios da Copa não oferecerão a qualidade que foi dita aqui hoje e as
pessoas com deficiência não terão acesso a todos os lugares no estádio”.
Como representante do COL, naquela ocasião, ele contradisse o colega da CBF, Ricardo Trade, que afirmara no período da manhã justamente o contrário.
Diante dessas declarações oficiais, quais são as ações efetivas do COL
em relação às obras de acessibilidade no sentido de garantir realmente a
presença dessas pessoas na Copa do Mundo?
Para finalizar, gostaria que o Sr. Weber Magalhães, vice-presidente
da CBF, respondesse se os estádios serão aproveitados após a Copa do
Mundo para a prática do futebol, que é a razão final da obra, principalmente naqueles que estão sendo erguidos sem tradição no futebol,
como é o caso do Distrito Federal, que recebeu, aproximadamente,
apenas 600 pagantes na final do campeonato brasiliense deste ano.
Não é meio incoerente construir um estádio que comporta 70 mil torcedores para um campeonato tão pequeno e para ser usado apenas em
shows, se for usado?
Meus amigos, muito obrigado. Sentia-me e sinto-me na obrigação de
fazer essas perguntas porque entendo que os senhores, representantes
do Sinaenco, são pessoas que realmente, pelo que foi dito, pensam da
mesma forma que eu, respeitam e dão dignidade a pessoas que têm algum tipo de deficiência.
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Gostaria de dizer que, não apenas como cidadão, mas também como
ex-jogador, como ídolo e principalmente como deputado federal, estarei
à disposição para ajudá-los.
Agradeço ao meu amigo Weber Magalhães e a todos a presença.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Obrigado,
deputado Romário.
Passarei a palavra ao nobre deputado Edinho Bez e, posteriormente,
aos convidados para responderem às perguntas.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Mais uma vez parabenizo nossa
Comissão e os deputados Romário e José Rocha, autores do requerimento de realização deste evento para debatermos assunto tão importante e sensível.
Quero também agradecer ao amigo Weber Magalhães, que está constantemente conosco, representante do Comitê Organizador da Copa
do Mundo da Fifa – Brasil 2014; ao Sr. Leon Myssior, conselheiro-diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia
Consultiva (Sinaenco) e ao Sr. Rodrigo Prada, assessor do Sinaenco.
Eu tinha preparado e anotado algumas perguntas baseadas na exposição dos palestrantes, mas o deputado Romário abordou quase tudo
o que gostaria de perguntar. Portanto, parabenizo-o, pois é uma das
atividades do deputado Romário debater esse assunto na Câmara dos
Deputados. Somos 513 deputados representando 26 estados mais o
Distrito Federal, mas cada deputado tem seu jeito, suas características,
suas prioridades, e, entre tantas outras, o deputado Romário priorizou
essa questão que realmente sensibiliza a todos nós, a população brasileira e a do mundo – por que não dizer?
O que vou resumir tem a ver com as perguntas feitas pelo colega
Romário.
O que temos de fazer para sensibilizar as lideranças, objetivando aumentar a consciência sobre a acessibilidade nos estádios, para que todos
os estádios de futebol aumentem o número de vagas para deficientes?
A legislação dispõe que 2% das vagas dos estádios sejam destinadas a
pessoas deficientes. Pergunto se existem vagas adequadas de acordo com
a deficiência, se existem, nos estádios, lugares específicos para deficientes.
No caso de emergência, em que os deficientes tenham de sair rápido
dos estádios, existe espaço propício para lhes facilitar a saída o mais
rápido possível?
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Quanto às demais perguntas que faria, o deputado Romário já as fez
com muita propriedade e inteligência – e consciência, inclusive.
Não vou perder a oportunidade de dizer que o povo brasileiro não
está acreditando na seleção brasileira. Todos têm conversado com várias
pessoas e nenhuma até agora transmitiu confiança na seleção. Romário,
queria encontrar alguém que tenha segurança! E nós temos o melhor
futebol do mundo! Tenho reiterado isso aqui.
Vamos jogar em casa e deveríamos iniciar o jogo com certa vantagem. Se somos os melhores, nada justifica perdemos, salvo ocorra um
incidente. Mas temos de demonstrar que temos uma boa seleção. No
entanto, reconheço que temos os melhores jogadores.
Tenho dito que a CBF, com a comissão técnica, deveria convocar, selecionar ou escolher 30 jogadores para que fiquem treinando até a Copa
do Mundo. Não temos um conjunto e precisamos disso. Nós já conversamos sobre isso hoje – de ajudar a interferir. O ser humano é o único
animal que fala, se não falarmos, estaremos perdendo a oportunidade de
melhorar a cada dia.
Fica aqui essa sugestão
Parabenizo vocês e agradeço a presença nesta Comissão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Muito obrigado,
deputado Edinho Bez.
Passo a palavra aos convidados, deixando à vontade quem quiser responder primeiro.
O SR. LEON CLÁUDIO MYSSIOR – Bom, eu vou começar a responder, e o Rodrigo vai me ajudando. Se alguma das respostas não for
suficiente, fiquem à vontade para perguntar. Vamos lá, Rodrigo.
O SR. RODRIGO PRADA – Primeiro, a questão dos estádios.
O SR. LEON CLÁUDIO MYSSIOR – Bom, quanto à questão dos
estádios, eu posso lhe garantir, deputado, que os arquitetos que são os
autores, que estão projetando os estádios no país, formam a nata da arquitetura do Brasil. São, além de profissionais muito capacitados, profissionais que vêm investindo muito na agregação de conhecimento desse
tema específico. Então, posso lhe assegurar que todos os estádios devem
atender às especificações da NBR, que são, aqui, 15 mais 0,1%, e coisas
assim. Acredito que sim. No entanto, acredito que nem todos, e por razões diversas, atendam ao Decreto nº 5.296/04, que fala dos 2% + 2%,
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dos 4%. E se não atendem, não atendem. Sem querer fazer nenhum tipo
de apologia, acho que – eu quero aqui defender, de pronto, os arquitetos, porque os conheço –, falta mesmo sensibilidade geral de cada um e
de todos para essa questão.
Estamos falando, às vezes, dos nossos amigos, dos nossos pais, dos
nossos avós, dos nossos filhos e nos esquecemos de como é dif ícil a vida
dessa pessoa. Mais do que isso: o Rodrigo comprovou aqui que é um
nicho excelente de negócios. Quer dizer, em um mundo em crise, há um
grande turismo, há um grande movimento econômico atrelado a idosos
e pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, ao não atendê-lo,
acho que estamos perdendo a sensibilidade, perdendo a oportunidade
de fazer o que é correto, e desperdiçando uma oportunidade até de negócio para várias empresas e vários segmentos.
Tenho certeza de que todos atendem à NBR; não tenho certeza
de que todos atendam hoje, mas acredito que sim, que o Ministério
Público deva ficar vigilante quanto a essa questão. Talvez, no final da
história, o Ministério Público seja o fiador dessas coisas que são corretas, porque não há um órgão de fiscalização que percorra, do projeto à
obra, todo esse processo.
O que acontece é que, para as obras serem iniciadas, os projetos devem ser aprovados pelas prefeituras municipais, e com licenciamentos
ambientais no mesmo nível municipal. Para que esse projeto seja aprovado, todas estas normas têm de ser observadas: dispositivos municipais,
normas federais e NBR. Então, teoricamente, aquilo que está aprovado
pela prefeitura atendeu às normas. Só que a prefeitura só voltará ao final
da obra, quando pronta, para verificar se ela foi executada a contento,
de acordo com o projeto aprovado, para conceder a baixa e o habite-se.
E durante esses anos ninguém fará essa verificação.
Então, eu diria que situações que poderiam ou que poderão ser corrigidas, não o serão se não houver um movimento de algum outro segmento antes de essas obras ficarem prontas.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Então, o senhor está me dizendo
que não existe um grupo específico – nem do governo federal, nem do
governo estadual, nem da prefeitura, ou CBF, COL ou Fifa – que vá lá,
durante as obras do estádio, para dizer: “Olhe, aqui tem de ser feita a
rampa desse jeito, aqui tem que ser feita a cadeira para o cadeirante, a
rampa para o cão-guia ou para a pessoa que está acompanhando.” Não
existe isso hoje no Brasil?
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O SR. LEON CLÁUDIO MYSSIOR – Na fase de projetos, a Fifa
verificou que o Carlos de la Corte era o arquiteto responsável. Então,
todas essas verificações aconteceram em âmbito de projeto e, acredito,
até a fase de aprovação. Depois, várias dessas entidades farão visitas
esporádicas. Mas ninguém tem a responsabilidade formal de zelar pela
observância disso.
Sabemos que várias das obras são públicas, contratadas pelos governos estaduais, e que a esses governos compete indicar uma empresa
para fazer a fiscalização da obra. Ainda assim, temos percebido que a
maioria dos arquitetos autores dos projetos, que deveriam permanecer
na obra exatamente para zelar por todo esse escopo e pela fidelidade do
projeto, tem sido alijada dos projetos.
Isso é uma coisa que nos incomoda, enquanto Sinaenco, primeiro
porque é incompatível com o que acontece no mundo. O maior interessado e o maior capacitado por zelar pela fidelidade do projeto é o arquiteto autor. E, em vários estados do Brasil, essa missão não foi delegada
a ninguém, está apenas nas mãos das empreiteiras, e, em alguns outros,
foi feita uma licitação e passada para uma outra empresa que não conhece o projeto a fundo.
Então, eu diria o seguinte: existe um vácuo de responsabilidade, sim.
O SR. RODRIGO PRADA – Deputado, com relação às duas colocações que foram feitas, primeiro sobre essa questão dos ingressos – que
dariam a cota de 500 ingressos por estádio, por jogo de Copa do Mundo,
para esse público com necessidades especiais –, na verdade, essa questão surgiu durante o evento, e uma das respostas foi que esse público
não necessariamente é de cadeirantes. Esse ingresso seria para pessoas
com todos os tipos de deficiência. Então, eventualmente, o estádio estaria preparado para aquilo. Mas, a partir do momento em que você disponibiliza esses ingressos, além disso, você tem um público de pessoas
cadeirantes que, com certeza, vai querer participar de um evento como
a Copa do Mundo comprando ingresso. Acredito que esse público não
será pequeno, porque é a oportunidade que muitos terão de conseguir
assistir a uma Copa do Mundo. Às vezes, é muito mais fácil para uma
pessoa dessas assistir finalmente a uma Copa do Mundo no Brasil, ter a
possibilidade de assistir ao jogo, e não vai poder, porque não vai ter um
local adaptado para ela.
Uma das questões apontadas pelos arquitetos que acho bastante
curiosa é a seguinte – eu até tinha colocado uma imagem, que acabei
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tirando da apresentação, em que perguntei, por exemplo: se se fizessem
as cadeiras rebatíveis, não se conseguiria eventualmente, em algum lance de arquibancada, colocar esse cadeirante, e, caso não fosse vendido,
esse local poderia ser vendido para outras pessoas? Ou seja, que fosse
prioritariamente para esse público e, depois, convertido.
A resposta de três arquitetos que estavam lá foi a seguinte: você modifica totalmente o desenho do estádio, porque, quando se faz uma arquibancada, um acesso para o cadeirante, deve-se ter uma largura muito
maior do que para uma cadeira normal. Então, o que acontece? Esse
tipo de solução tem que ser adotado desde o início do seu projeto, desde que nasce, lá atrás. Agora, dificilmente – pelo menos foi o que esses
arquitetos passaram –, eles conseguem mudar essa característica dos
projetos dos estádios. Além do mais, uma questão bastante preocupante
é a seguinte: se esse público quiser ir aos estádios, não terá ingresso. Não
adianta doar ingressos, porque esse público que vai comprar não terá
lugar para conseguir assistir às partidas da Copa do Mundo.
O SR. LEON CLÁUDIO MYSSIOR – Só para complementar, para que
isso não gere nenhuma preocupação excessiva – porque acho que ainda não
é o caso, pois, como o deputado disse, ainda temos tempo –, como essas
arquibancadas funcionam? Nós temos o grande nível de circulação – normalmente nas arquibancadas inferiores, que têm ótima visibilidade –, que é
o nível onde há bares, serviços, banheiros. Portanto, esse é o local ideal para
não colocar cadeiras e delimitar para cadeirantes. Se isso for feito, ainda há
tempo, será uma medida sem custo nenhum. Quer dizer, é uma medida essencialmente de bom senso e organização, e, com isso, conseguiríamos suprir toda essa demanda. É o melhor ponto de visibilidade e de acessibilidade.
Existe uma questão em que ninguém tocou, mas já estamos vendo
com o Estádio Independência, em Belo Horizonte. É a seguinte: se não
houver uma disposição dos operadores para que se faça cumprir a cadeira numerada, em que as pessoas assistam educadamente sentadas, não
há medida que vá gerar visibilidade. Você pode ter o local para o cadeirante, mas, se todo o mundo fica em pé, em cima das cadeiras, pulando,
sentado, no meio da circulação, não há o que fazer.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Uma dúvida.
A lei federal diz que tem quer ser 4%, sendo 2% para cadeirante; a Fifa
diz que tem que ser 0,1%. O que ficou definido?
O SR. LEON CLÁUDIO MYSSIOR – Não ficou; ficaram definidos os
dois. Esta foi a primeira questão que pontuei na minha fala: temos um
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ninho de mafagafinho de legislação. Há uma norma técnica que contraria uma lei federal e que, frequentemente, se choca com dispositivos
municipais. Teoricamente, se você atendeu à norma mas não atendeu à
legislação e a prefeitura aprovou o projeto, ninguém precisa atender os
4%, a não ser que o Ministério Público diga que é diferente.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu posso entender que isso pode
vir a ser um aditivo a mais no orçamento do estádio lá na frente, para
que se possa roubar mais um pouco? Mais ou menos assim?
O SR. LEON CLÁUDIO MYSSIOR – Como vou responder isso educadamente? Acho que retirar cadeira para cadeirante é fácil; as questões
de mobilidade e acessibilidade é que são mais complexas: a colocação de
elevadores, construções de rampa, de banheiros adaptados, de balcões
adaptados.
Ainda estamos no momento em que esse mal pode ser cortado
pela raiz, desde que, como o próprio deputado citou, eventualmente, o
Ministério Público verifique e levante essas questões a tempo. Se isso for
feito, o momento não é o ideal – o ideal era lá atrás –, mas ainda é um
bom momento. A janela está aberta. Se deixarmos isso para a fase final
de habite-se, sim, teremos aditivos de prazo e preço, com certeza.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Agora eu tenho uma curiosidade.
Não é nem 4%, nem 2%, nem 0,1%; hoje, não é nada. Existe a possibilidade de se chegar a um número? A minha curiosidade é: chegando àquele
número, que, por exemplo, só a CBF já vai dar 500... Partindo desse princípio, nenhum estádio – acompanhe o meu raciocínio – poderá ter mais
de 500 lugares, concorda comigo? E, segundo a lei da Fifa, essas pessoas
têm o direito de comprar pela metade, têm os seus direitos. Se lá só tem
500 e lá aparecerem 600, esses 100 não entram? Em princípio, é mais ou
menos por aí?
O SR. LEON CLÁUDIO MYSSIOR – Não. Uma opinião absolutamente leiga, quem tem ingresso tem direito de entrar. Acho que vai ser,
o que vivemos dizendo, um potencial de vexame. Quer dizer, alguém
vai comprar ingresso e vamos ter que compactar cadeiras, colar uma na
outra. Aquele jeitinho que nos constrange tanto, mas que é tão comum.
Acho que vamos acabar vendo isso em alguns jogos.
O SR. RODRIGO PRADA – Deputado, só queria deixar também
uma sugestão para esta Casa, que é o único organismo que estamos vendo estar se movimentando diante desta questão, principalmente com o
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seu requerimento. Que peçam ao COL que todos os arquitetos forneçam os projetos de arquitetura nessa área de acessibilidade.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu já pedi e não recebi nenhum.
O SR. RODRIGO PRADA – Uma informação que tenho é que alguns
projetos contemplam essa acessibilidade universal e, na hora da construção, nem em todos os estádios será cumprido exatamente o que foi
colocado no projeto.
Essa é uma questão colocada por algumas pessoas, e somente esta
Casa pode conseguir registrar isso para poder cobrar depois.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. RODRIGO PRADA – Porque é justamente isso que foi colocado. Por um lado, há uma legislação; por outro, a norma e uma série de
quesitos, como, por exemplo, a questão do piso podotátil, do piso tátil.
Não sei se todos os estádios de fato terão em todas as áreas esse piso.
Talvez o projeto contemple isso e, na hora da construção, não se tenha
esse desenho universal.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Mas se o projeto
contempla, por que não teria?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Deputada, V.Exa.
pode...
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Eu já posso fazer
minha intervenção?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Pode.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso e pela intromissão na fala, mas eu estava em uma audiência fora daqui. Eu estava superpreocupada, mandei
minha assessora acompanhar toda a audiência e fiquei sossegada quando soube que Romário estava aqui.
O deputado Romário é vice-presidente da Frente Parlamentar, tem
acompanhado o processo e já fez várias considerações mais do que
pertinentes. Estamos em constantes debates sobre todos os assuntos,
principalmente com relação à Copa. Então, eu estava sossegada porque
V.Exa. estava aqui, Romário, mas vim correndo, para fazer também algumas considerações.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Obrigado.

231

A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Eu nem sei o que
V.Exa. falou, entre aspas. Sei e não sei como é que foi a sua fala, mas eu
gostaria de fazer duas considerações: uma em cima do que você estava acabando de falar; outra, em cima da questão...Bom, vamos para a primeira.
Você falou que existem normas, regras, e que uma coisa é o projeto
e outra coisa é a execução. Realmente, uma coisa é o projeto desenhado, orçado, e outra coisa é a execução. São duas coisas completamente diferentes, mas que ele seja o máximo executado conforme está
projetado. Cabe fiscalização rigorosa. Eu acho que a obra só deve ser
liberada – e o recurso só deve ser repassado – se ela estiver seguindo à
risca o que foi projetado.
Então, já deve ficar esse alerta, Romário, de que temos que cobrar
também de quem tem a obrigação de fazer a fiscalização, para que, primeiro, o projeto contemple a acessibilidade com relação ao desenho universal e, segundo, que a execução ocorra conforme o que foi projetado.
V.Exa. gostaria de complementar?
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Antes de V.Exa. falar sobre a outra questão, deputada, quero dizer que os próprios representantes do
Sinaenco aqui já colocaram que não existe nenhum órgão responsável
para fiscalizar isso.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Então, não vai sair
nada.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – E tem mais uma coisa que eu quero dizer à senhora. O meu gabinete pediu todos os projetos de todos os
12 estádios no ano passado, tanto o projeto básico como o executivo. O
único que mandou o básico – e foi aqui de Brasília –, encaminhou 27
caixas de papel, só para a senhora ter uma noção. Dos outros eu não
consegui, até agora, nenhuma resposta, nem do básico e muito menos
do executivo.
Quero aproveitar a oportunidade para falar que ainda não se decidiu o número de pessoas com deficiência que poderão ver os jogos nos
estádios. Eu falei para eles que nós já temos 500, não é? V.Exa. lembra?
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Lembro. Da proposta da Fifa.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – E eu pergunto: A senhora comprou o ingresso, e ali só cabem 450 – já tem 500 da CBF –, a senhora
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comprou, a senhora vai para o lugar comprado e não o encontra, não
está lá o seu lugar, o que a senhora vai fazer? É um problema.
Quando falo “a senhora” refiro-me a um cadeirante, a um...
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Eu entendo. É alguém que tenha uma dificuldade maior de locomoção.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – É. É um problema muito grande
que vamos ter. E não há um órgão responsável para responder por isso.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Porque, na verdade,
outra coisa que deve ser observada é se o projeto está contemplando o
desenho universal, em que constariam aqueles mínimos espaços, conforme a lei, reservados para os cadeirantes, e tal. E se o projeto é pensado no desenho universal, ele, teoricamente, teria que dar direito a qualquer pessoa que tenha dificuldade de locomoção de estar em qualquer
lugar do estádio, e não só naqueles reservados, não é?
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Segundo inclusive o próprio COL,
em todas as vezes que eu fui fazer visita nessas cidades-sedes, todas
aquelas pessoas que apresentaram powerpoint deram 100% de certeza
– e aqui estão duas pessoas que presenciaram comigo, o deputado Bez
estava em todas, e o Valadares em 90% –, de que as pessoas com todos
os tipos de deficiência terão acesso a todos os lugares no estádio: dentro
do campo, nos elevadores, nos banheiros, nos restaurantes, bares. É isso
ou não é, deputado?
E, segundo o ex-presidente, hoje diretor de futebol da CBF, isso é
mentira, porque lá no Itaquerão isso não ocorrerá.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Sabemos que é uma
realidade. E voltando para essa história do que foi projetado e do que
foi executado, eu tenho um exemplo até muito recente. Quando eu estava presidindo a Adefal, que é a Associação de Deficientes Físicos de
Alagoas, há cinco anos, o prefeito acatou a nossa ideia – e até o nosso
projeto piloto – para tornar acessíveis as calçadas principais de Maceió.
E ele começou esse projeto exatamente pelas ruas onde se localizam as
principais associações, como a APAE, a Pestalozzi, a Adefal e outras.
Na rua da Adefal, uma rua que deve ter uns dois quilômetros de calçadas, inclusive, cada uma construída conforme a vontade do morador,
havia calçada de granito, calçada de porcelanato, de cerâmica, com alturas variadas, havia portão abrindo para a frente, degrau, árvore no meio
da calçada, buraco, falta de calçada, o que é comum em qualquer cidade.
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Não é maldade do morador, não é nada, é uma questão cultural nossa,
como gestor e ser humano, cidadão. Acontece que o projeto que nos foi
apresentado era lindo, era perfeito, inclusive a maquete eletrônica era de
babar. Quando vimos a execução da obra, imaginem o que significa para
um morador tirar o porcelanato da sua calçada e colocar um concreto de
dois centímetros de largura!
A obra já tem cinco anos. E eu sou persona non grata hoje na rua.
Não posso passar, porque os moradores me malham, até com razão.
Porque se tirassem todo o porcelanato que estava errado, que estava fora
da regra, e fizessem uma calçada decente, vamos dizer assim, não seria
tão grande o problema, mas o tiraram e colocaram um concreto de dois
centímetros, que já está todo quebrado. Então, hoje nós não temos mais
uma calçada acessível.
Para vocês terem uma ideia, o piso tátil direcional foi colocado como
um ornamento, um enfeite. Eles colocaram ao redor da jardineira, ao
redor do orelhão. Imaginem uma pessoa se guiando pelo piso. Ela vai
ficar dando voltas ao redor da jardineira.
Então, devemos nos atentar para essas coisas. De repente, deveria
haver uma comissão de acessibilidade dentro dessas obras, que pudesse
fazer o mínimo dentro do problema que já é real, Romário, para que se
pudessem minimizar esses problemas. Eu acho que é uma sugestão. E
outra questão muito séria com relação à acessibilidade é que nós não temos que pensar só no estádio. E o entorno? E a questão dos transportes
até o local?
A maioria das cidades... Aliás, todas as capitais que sediarão a Copa
são cidades que apresentam dificuldades no transporte coletivo, como
em toda a capital, que sabemos que não tem acessibilidade, nem na
questão das calçadas, nem no entorno do ginásio. Então, eu acho que é
outra questão que deve ser pensada de forma concreta.
A sugestão que eu tenho para fazer na tarde de hoje é que, se não existe
– e eu acho que não existe – uma comissão de acessibilidade, uma coordenação, ou sei lá o quê, que pensemos nisso para que pelos menos sejam
minimizados todos esses problemas que já são reais. Eles já são reais.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Deputada, só para dar uma informação a senhora, em relação às ruas do país, no último censo realizado
pelo IBGE, apenas 4,7% têm algum tipo de acessibilidade, no país! Isso
acontece não só na calçada da senhora, não. Infelizmente, acontece no
Brasil todo.
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O SR. LEON CLÁUDIO MYSSIOR – Eu queria pontuar duas coisas
sobre o que a deputada falou. A primeira coisa, em relação à calçada.
Eu acho que o deputado Romário tem absoluta razão quando diz que,
às vezes, a questão é de sensibilidade humana. Quer dizer, é falta de
preocupação com o outro. Porque a questão das calçadas eu diria que é
uma das pequenas coisas na vida que se resolve na canetada. Faria toda
a diferença, toda a diferença para crianças, para idosos, para portadores
de necessidades.
Nova Iorque e Buenos Aires – para citar duas cidades, talvez em milhares –, têm no código de obra... você pode fazer o prédio mais sofisticado na 5º Avenida, em Nova Iorque, e, ainda assim, você fará um piso de
concreto, como a casa ao lado, com rampa, com acesso, com piso tátil.
Quer dizer, esse é o procedimento que o gestor público pode resolver dentro do gabinete, na canetada, e não faz. E ainda poderia ir mais
longe, para aqueles que colocaram granito e porcelanato e terão que
reverter, concedam uma isenção de IPTU por um ano, por três meses,
por seis meses.
Então, fica uma sugestão: eu acho que vale a pena uma pressão de
vocês, de uma frente parlamentar, para que os municípios, pelo menos
as capitais, enxerguem isso de frente. Essa é a parte fácil.
A segunda questão em relação à preocupação com as obras, é que
acho que nós nos acostumamos, no Brasil, a ter uma expectativa muito
baixa em relação a tudo. Então, nós achamos comum e não reclamamos,
achamos que é um fato da vida, um projeto aprovado de um jeito e uma
obra feita de outro. Estamos vendo isso em São Paulo, com shoppings, e
em calçadas, em Maceió. Isso não é um fato da vida. Isso é uma distorção, é uma coisa errada.
Se eu pudesse fazer uma recomendação parcial, porque, afinal, sou
conselheiro do Sinaenco e sou arquiteto... É um absurdo que o arquiteto
autor do projeto não seja, obrigatoriamente, contratado para acompanhar a obra e zelar pela fidelidade do projeto. Se assim fosse, não precisaríamos de Ministério Público, de Comissão, não precisaríamos de
outras entidades interferindo.
Então, acho que ainda há tempo para isso, para que os arquitetos sejam contratados para zelar pela fidelidade do projeto, até porque aquilo
que foi mal projetado cai na conta dele. O arquiteto é o responsável profissional no CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e civilmente.
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Um arquiteto pode ser processado civilmente se não atender determinada norma.
Obrigado.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Leon, não sei se o senhor concorda comigo, e o Sr. Rodrigo também, mas um dos piores exemplos da
história do nosso país de um grande evento que não deixou nenhum
tipo de legado em nível de acessibilidade, é o Pan. Será que na Copa do
Mundo também ocorrerá a mesma coisa?
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Romário, e após o
Pan veio o Parapan.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – É.
(Não identificado) – E após a Olimpíada, vem a Paralimpíada.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Pois é. Eu participei
do Parapan, não como atleta, mas como vice-presidente da Confederação
de Basquetebol em Cadeiras de Rodas.
Naquela vila olímpica que foi projetada para servir de hospedagem,
naquele condomínio, aliás, que foi projetado para servir de hospedagem
para os atletas, depois do Pan, a cozinha foi transformada em banheiro. Imaginem o que é isso. Em nenhum dos apartamentos entrava uma
cadeira de rodas, mínima que fosse. A minha é muito pequenininha, é
personalizada para o meu tamanho, mas nem a minha, que é pequenininha, cabia. Imaginem uma coisa que foi projetada para ser cozinha ser
transformada em banheiro e, depois, em cozinha novamente, porque o
condomínio foi vendido. Enfim, houve uma adaptação maluca. Nós ligávamos a torneira, e inundava o apartamento quase todo. Sem falar em
todas as outras questões – essa era uma das mais gritantes –, inclusive
dos próprios locais de competição.
Então, realmente não dá para ficarmos... Eu acho que naquela época
também não houve nenhuma previsão de uma comissão, de uma fiscalização. Temos que tentar ao máximo sair do que é projetado para o mais
perto possível da realidade. Às vezes, projetamos uma coisa que achamos
ser em linha reta, mas o terreno não é, e não dá para fazer daquela forma.
Mas, vamos tentar ir ao máximo para se poder chegar à realidade.
Sabemos que, na verdade, o que não é construído conforme o projetado não ocorre devido às falhas de projeto, não, é porque... Bom, são
inúmeras as questões. Nós não estamos aqui para achar culpados. Eu
acho que o momento não é para achar culpados, não é para dizer que
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a culpa foi do arquiteto, foi do engenheiro que executou, mas devemos
correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, e tentar minimizar ao máximo esses problemas.
Quando falamos em acessibilidade, pelo menos, na parte que eu peguei da discussão, estamos falando das questões f ísicas, arquitetônicas,
mas a acessibilidade também diz respeito à acessibilidade de comunicação. Eu fico pensando em como os surdos vão conseguir acompanhar
tudo, eu fico pensando principalmente nos cegos. É claro, eu não estou falando do local. Não dá para haver audiodescrição, mas deveria.
Para quem não sabe, audiodescrição é aquela tecnologia em que o cego
acompanha toda a narrativa, toda a descrição do que está acontecendo.
Se já é complicado para você escutar pelo rádio a narração de um jogo,
imaginem para o cego.
Enfim. Se houvesse isso nos estádios, facilitaria toda a inclusão de
uma pessoa cega, do surdo também, com toda a vivência real daquele momento, com todas aquelas mensagens e avisos que são dados nos
telões. Se houvesse também a janelinha de libras, coisas do tipo, que
devemos pensar para o futuro... Porque a acessibilidade não é só uma
questão f ísica. E a questão f ísica não é só para a pessoa que tem deficiência f ísica, ou a pessoa cega, mas é também para o idoso.
Nosso país está envelhecendo! Se a gente não se preparar agora, o
que vai ser de nós, que teoricamente somos jovens? Estou dizendo “teoricamente”, porque o envelhecimento... não é? Então, o que vai ser do
nosso país, que ainda tem uma população maior de jovens, mas que,
por outro lado, também já está conseguindo fazer um controle de natalidade. Daqui a pouco, vai se nascer muito menos e se morrer muito
menos, e o nosso país vai ser velho, igual é hoje a Europa, com a maioria
da população envelhecida. E o país não se preparou para isso. Até agora,
a gente não se preparou em nenhum aspecto.
Se a gente não se preparar para um evento grandioso, o maior evento
desportivo do mundo, é inadmissível não deixar um legado para as pessoas que têm dificuldade de locomoção.
Então, mais uma vez, vou tocar nessa tecla e conto com o seu apoio,
deputado Romário. É preciso pensar, ver, brigar, saber como vamos
conseguir criar essa comissão para acompanhar a execução desses
projetos. Se não dá para correr atrás de todo prejuízo, que, pelo menos, a gente os minimize.
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O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu, inclusive, fiz já as perguntas
sobre os outros tipos de deficiência visual e auditiva. Depois os senhores respondam.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Vou comentar agora.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Deputada Rosinha, a culpada disso é a Fifa. Primeiro, porque a Fifa é a maior entidade corrupta que há no
mundo hoje. E eles querem chegar aqui e vão sair com mais ou menos
um lucro de uns 50 a 100 bilhões. E o próprio secretário Jérôme Valcke
disse que, para fazer uma copa do mundo, no momento do Brasil hoje,
não precisa mais de 100% das obras. Ou seja, o que puder fazer para ter
o jogo e para as pessoas chegarem ao jogo é o que importa, porque o
dinheiro deles eles vão levar.
Então, se a lei federal diz que é 4% o espaço, sendo 2% para cadeirante, a Fifa coloca 0.1%, e a gente aceita, é claro que o culpado somos nós.
Mas a Fifa já sabia, em dezembro, que nós já tínhamos 500 pessoas por
estádio, dilação pela CBF.
Então a Fifa é Fifa. É por isso que eu falo da Fifa.
O SR. RODRIGO PRADA – Só um aparte também, deputada.
Quando eu falei daquela situação de que a fiscalização deveria ser intensa nesse período, foi principalmente pelo seguinte – a minha grande
preocupação, na verdade, não tenho dúvida que isso vai acontecer – : se
os estádios não cumprirem exatamente aquilo que estava no projeto e as
construtoras que erguerem esses estádios chegarem ali, às vésperas do
grande evento, Copa das Confederações ou Copa do Mundo, eu duvido
que alguma prefeitura, algum governo, não dê o habite-se para aquela
obra do jeito que estiver.
Então, esse é o momento mesmo para se discutir e tentar mudar essa
história. Por isso que realizamos aquele evento. E acreditem: há dois
anos da Copa do Mundo, foi o primeiro evento nacional que tratou desse assunto e foi uma iniciativa privada.
É preciso colocar essa discussão mesmo nesta Casa e em todos os
órgãos, porque, senão, depois, não adianta reclamar, e a obra vai ser entregue daquele jeito que...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Então, eu quero entender, Sr.
Rodrigo. Se a prefeitura der o habite-se para liberar aquela obra, e eu
entro, através do Ministério Público, comprovando toda a ilegalidade
da obra em relação à acessibilidade, os senhores acreditam que, mes-
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mo assim, o Ministério Público não terá força para não liberar esse
estádio, em princípio?
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Essa pergunta é fácil de responder. Hoje o Ministério Público é o fiador de várias questões que não
têm dono. Quer dizer, são vácuos mesmo na sociedade. Eu acho que, se
houver uma vigília do Ministério Público agora, a maior parte, quase a
integralidade disso, poderá ser corrigida a tempo, sem atraso de obra e
sem outros custos.
Acho que afortunadamente essas questões de deficientes visuais e
deficientes auditivos é a parte fácil de resolver, via equipamento, via tecnologia. Esse eu tenho certeza de que vai estar lá. A retirada de cadeiras
para cadeirantes também é fácil de resolver no geral. O que me preocupa
é o Ministério Público chegar depois que a porteira estiver arrombada,
lá no final, quando houver aquela pressão nacional, em todos os níveis
– libera, libera, libera, já pagou as obras e, aí, mesmo que o Ministério
Público recomende que se refaça alguma coisa, aí a gente sabe o que
acontece. Refazer no último segundo é algo complexo. Então, se haverá
uma participação deles, que seja agora.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Eu aprendi com os meus pais
que o errar muitas vezes não tem problema, até porque somos seres humanos e estamos sujeitos a erros constantemente, principalmente quem
tenta fazer alguma coisa, excluindo aí a má-fé, obviamente.
Agora, há certos erros que eu cometi na vida e que valeu a pena ter
errado. O erro seria muito maior se não tivesse errado o menor e corrigido a tempo, que é isso que nós estamos tentando fazer aqui: tirar proveito dos erros. E não adianta olhar para trás. Nós temos que olhar para
frente. É como dirigir o carro. Quem dirige olhando para o retrovisor, na
primeira curva acaba batendo o carro. Nós temos que olhar para frente
sabendo o que aconteceu lá atrás.
Minha pergunta agora é a seguinte... Peço desculpas, porque fui chamado por um pessoal de Santa Catarina, tive que atendê-los e retornei.
Não sei se todas as perguntas já foram respondidas. Não?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Então, eu passo
a palavra ao Sr. Weber e, depois, responde as outras perguntas. O Sr.
Weber está com a palavra.
O SR. WEBER MAGALHÃES – Não sou especialista no assunto,
mas sou muito interessado no assunto, até porque, quando fui secretário
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de esportes em Brasília, eu trabalhei muito, principalmente com os cadeirantes, e fizemos vários projetos para os portadores de necessidades
especiais nas corridas aqui.
Fiquei muito preocupado com as falas do Leon e do Rodrigo, que
são especialistas. E vou transmitir essa preocupação para o comitê organizador, principalmente para o Carlos de La Corte. Como você bem
frisou, lá atrás foi tudo pedido, de acordo com o que foi solicitado, recomendado e monitorado. Tem que haver esse monitoramento.
Conversando aqui com o deputado Valadares e com o James, informaram-me que foi novamente aprovada aqui, na Comissão, as visitas
ao estádio. Acho que poderia ser criada uma subcomissão – o deputado
Romário, a deputada Rosinha da Adefal, juntos com esta Comissão –,
para justamente verificar e cobrar essas questões nos estádios. Por exemplo, o estádio de Brasília ficará pronto para a Copa das Confederações.
Eu estou satisfeito ainda, porque dá tempo. Porque eu não acredito que
o poder público poderá, mesmo com a pressão, dar um habite-se, ou um
alvará para receber um jogo, que poderá ter um estádio lotado e poderá
causar grandes transtornos ao Brasil, para demonstração de toda a sua
capacidade fora do Brasil.
Acho que esse é o momento oportuno. A Comissão veio com esse
assunto, que é importante. O deputado Romário e a deputada Rosinha
da Adefal têm se debruçado bastante sobre isso. É um assunto delicado, é um assunto importante. Já foi falado inúmeras vezes. O deputado
Romário já citou essa questão, ou seja, que teremos 1.500 no estádio; já
temos 500 dados, e se chegarem a 2.000 com necessidade de adentrar ao
estádio, que você poderá adequar... Não sei. Acho que poderia realmente
ser analisada agora. Preocupou-me realmente essa fala. Acho que o monitoramento do COL deverá ser dobrado. Vou passar essa preocupação.
Volto a dizer que não sou especialista no assunto, mas me interesso muito. Acho muito importante, principalmente nesse momento em
que estamos construindo 12 estádios, não só os que estão construídos,
mas aqueles que já estão prontos e se adequando, porque nós temos que
demonstrar realmente toda capacidade. Independentemente da Fifa ou
não, nós estamos com o comitê organizador, que tem a responsabilidade
de fiscalizar e acompanhar essas questões dentro do estádio para receber o torcedor da melhor maneira possível. Então, quanto a essa reivindicação, podem ter certeza de que vou estar acima de tudo.
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Quanto à primeira pergunta, eu acho que respondi. A questão do
Andrés. Fiquei surpreso. O Andrés, hoje, é o diretor da CBF. Acima de
tudo, ele tem acompanhado as obras do estádio em Itaquera, que é o do
Corinthians, e deveria também estar se debruçando mais ainda para ser
cumprido, juntamente com o governo do estado de São Paulo e com a
prefeitura de São Paulo. Já que São Paulo é o maior PIB do Brasil, acho
que tem de demonstrar toda sua capacidade, toda sua condição de receber os jogos da Copa do Mundo da melhor maneira possível. Também
essa preocupação eu passaria para lá.
Quanto à segunda pergunta que o deputado Romário me fez a respeito do Estádio Nacional de Brasília, eu tive a felicidade de ser presidente
da federação por oito anos aqui em Brasília.
No meu segundo ano na federação, tive a felicidade de ter um time
na primeira divisão do futebol do Brasil, que foi o Gama. E conseguimos
colocar no estádio aqui acima de 30 a 40 mil torcedores, num estádio
que cabia 45 mil, que era o antigo Estádio Mané Garrincha.
No governo passado, o governador teve interesse em construir um
estádio para a abertura da Copa, que teria cerca de 65 mil lugares. E o
projeto foi feito com o intuito de fazer o estádio para a abertura da Copa.
Mas o futebol de Brasília, nesses últimos oito anos, não foi bem. Hoje o
futebol de Brasília está na Série C e na Série D.
Eu creio e acredito que, retomando o futebol de Brasília, nós teremos
condições de ter um público dentro do estádio para grandes jogos. Mas,
para ter grandes jogos, é preciso investimento no campeonato local, nos
clubes locais. Então, a dificuldade hoje de ter um estádio com 71 mil e
colocar todos os torcedores para assistir a uma partida dependerá do
fomento e da remodelação do futebol local. Nós estamos passando, inclusive, por uma intervenção local na própria federação. Estivemos trabalhando. Estamos tentando retomar todo esse processo, junto até com
a própria intervenção, para poder ter um estádio não só para show, mas
para futebol, um estádio com 71 mil lugares.
Vejam bem que o Rio de Janeiro, com toda a sua tradição, em 1950,
tinha uma população de 2,4 milhões de habitantes, e o estádio era para
200 mil torcedores. Hoje o Rio de Janeiro possui uma população em torno de seis milhões e meio e o estádio terá 79 mil lugares.
Brasília tem hoje uma população emergente, 2 milhões e 400 mil moradores. Está-se fazendo um estádio para 71 mil. Mas não adianta ter um
estádio se não tiver um futebol fomentado, um futebol bem trabalhado.
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A gente está trabalhando essa questão para não ter, em Brasília, como se
diz aí, um elefante branco. Teremos um estádio de multiuso, que principalmente terá de ser usado pelo futebol local.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Muito obrigado.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Eu queria responder às suas
perguntas.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Antes de suas respostas, é possível,
nesse grupo que poderá vir a ser formado para acompanhar essas obras
de acessibilidade nos estádios, a presença de arquitetos e engenheiros?
Acredito que seria ideal a presença de arquitetos e engenheiros, porque,
na verdade, são vocês os conhecedores do assunto.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Eu não tenho a menor dúvida
que se os arquitetos, autores do projeto, forem convidados, eles farão
questão e terão o maior prazer de participar. E se for o desejo de vocês,
o Sinaenco poderá sempre mandar também um representante – eu, o
Rodrigo, ou uma outra pessoa qualificada, que conheça os projetos para
acompanhar também. Acho que é importante, desde que isso comece
rapidamente, para que a gente não fale da porteira arrombada.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Obrigado. Uma das perguntas que
também é muito importante é em relação à previsão da acomodação do
cão-guia. Terá? Tem isso? Está previsto no estádio?
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Está previsto na maioria dos
estádios. Eu digo isso pelas informações que eu também tenho dos
projetos básicos.
O Sinaenco também não tem os projetos executivos, até porque esses projetos estão sendo desenvolvidos no âmbito das construtoras, do
governo do estado, na maioria das vezes. Mas, naquela época, naquele
momento inicial dos projetos básicos, quando o COL validava esses projetos, todas essas questões foram abordadas, sim, naquela fase. Estou
falando de um ano e meio atrás.
Vamos continuar com as perguntas?
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – As portas.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Todas as portas...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Os portões, não é?
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O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Todos os portões e as portas,
até por determinação do Corpo de Bombeiros, da legislação de segurança, abrem sempre para fora, no sentido da fuga.
Uma coisa que infelizmente não acontece, ou acontece pontualmente
no Brasil, é que nos estádios europeus e norte-americanos, principalmente em caso de incêndio, há um consenso de que o local a ser mais
rapidamente alcançado e mais seguro, no primeiro momento, é o meio
do campo. Então, são as menores rotas de fuga as mais rápidas e as que
provocam menos tumulto.
No Brasil, o Corpo de Bombeiros não encampa essa tese. Aqui no
Brasil, a maioria das corporações entende que você tem de tirar o cara
do estádio. E aí você está falando de um percurso muito maior. Do ponto
de vista de acessibilidade, mesmo que se tenha um elevador, tem que ser
desativado, no caso de incêndio. Às vezes, temos 300 metros de rampa.
Então, há uma determinação nacional que contraria a lógica internacional e que atende, mas não atende tão bem quanto poderia. E todas as
portas têm de abrir para fora, deputado.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Os senhores, como representantes
do Sinaenco, poderiam hoje aqui atestar que realmente em todos os estádios a pessoa, portadora de qualquer tipo de deficiência, terá acesso a
todos os lugares, como foi dito para a gente nas visitas em todas as sedes
dos estádios?
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Eu só posso me fiar naquelas
informações que nós temos que são as seguintes: para um projeto ter sido
aprovado, ter recebido alvará de construção, ele tem que ter sido aprovado
pelo Corpo de Bombeiros e tem que ter respeitado todas as normas.
Nós conhecemos os arquitetos, sabemos que eles abordaram e encamparam todas as questões na fase do projeto básico, sabemos que todos
foram aprovados e todos têm alvará. Então, queremos acreditar que sim,
que todos contemplem isso. Mas poderemos verificar in loco, nas vistorias.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Obrigado.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Mas nós ainda não respondemos todas as perguntas.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sobre os balcões de atendimento e
as bilheterias acessíveis.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Sobre os balcões de atendimento e bilheterias acessíveis, acredito que as bilheterias não sejam
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acessíveis. Essa questão jamais foi discutida nos projetos. Então, essa eu
acredito que não tenha sido atendida.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Então, o desenho
universal não está sendo pensado, como já temos certeza.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Não é uma defesa, mas simplesmente informações. O que nós temos observado, principalmente
nos estádios que já têm operadores determinados – por exemplo, o
Fonte Nova, na Bahia, já tem um acordo com o operador –, é que haverá uma ênfase não em venda de ingressos no local, no estádio, mas
em vendas remotas por telefone ou pela internet. E aí eles entendem
que essa é uma forma de mitigar essa questão.
Mas eu não acredito que haja guichês de venda programados para
isso. Já os balcões de atendimento, acredito que sim, que haja balcões
de atendimento. Não acredito que todos estejam dimensionados para
acessibilidade, até porque, no caso do cadeirante, são alturas diferentes.
Mas acredito que haja pontos de atendimento específicos, sim. Não em
todos, mas há um atendimento.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Os bares, por exemplo, terão braile, no mínimo?
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Eu acredito que sim. Essa parte
é a parte fácil de sinalização. Então aquilo que envolve tecnologia...
O SR. RODRIGO PRADA – Só um comentário interessante que surgiu lá no evento Copa for All, que foi o seguinte: qual o idioma do braile,
dentro de um estádio de futebol? Será o inglês ou o português? Eu não
soube responder isso, Leon. Se você souber...
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Eu acredito que ele tem de ser
em português e em inglês. Num evento internacional todas as informações, todas as locuções têm de acontecer simultaneamente em português e em inglês.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – A mesma coisa em
relação à Libras.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – A mesma coisa em relação à
Libras.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Porque nós temos
a Língua Brasileira de Sinais. E não existe uma língua de sinais internacional. Existe a língua de sinais inglesa. Então, se as línguas oficiais do
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evento são o português e o inglês, acho que tem de ter, concordando
com o seu raciocínio, o inglês e o português.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Concordo. Acho que é condição obrigatória, se nós queremos receber gente de fora..., a não ser que
nós queiramos receber somente gente de Angola. Senão, tem que ter o
inglês também.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Os senhores são conhecedores de
praticamente todo o projeto básico dos estádios já, mais ou menos, ou
de quase todos, mais ou menos?
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Conhecemos todos, há um ano
e meio.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Todos eles têm acesso a cadeirantes, por exemplo, através de rampa ou de elevador?
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Em alguns casos, rampa e elevador. Em outros casos específicos, principalmente aqueles que estão
em reforma, como o Mineirão, há locais específicos em que a acessibilidade é feita apenas por elevador, em função da estrutura existente.
No geral, temos ambos, mas, em casos de reforma, podemos ter especificamente algumas coisas por elevador. A rampa é mais complexa de
ser implantada. O elevador é mais fácil.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Senhores, Romário,
eu preciso me retirar, pois tenho uma audiência exatamente com o ministro do Esporte, que estava marcada para as 17 horas. Já são 17h12 e
ele acabou de me ligar dizendo que não vai poder esperar, porque tem
outro compromisso às 18 horas. Quero pedir desculpas por ter que me
ausentar, mas fico tranquila sabendo que V.Exa. está aqui fazendo todos
esses questionamentos.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Obrigado.
A SRA. DEPUTADA ROSINHA DA ADEFAL – Obrigada, mais uma
vez. No que eu puder contribuir, contem comigo.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Muito obrigado, deputada.
Só para completar. No evento apresentado pelos projetistas, alguns
estádios não terão acesso para cadeirantes no último nível, justamente
por conta da questão da evacuação do estádio em oito minutos, porque
se teria dificuldades para retirar um cadeirante, por exemplo, do último
nível do estádio.
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O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Deixe-me entender. Eu sou um
cadeirante que tenho condições financeiras para comprar um camarote
que custa, por exemplo, somente 2 milhões e 600 mil dólares – eu e mais
14 pessoas. Então, eu não posso chegar a esse lugar pagando 2 milhões
e 600 mil dólares?
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – O último nível, na verdade,
não necessariamente é o camarote. Nesses novos estádios, o camarote
está no nível intermediário. O último nível é aquele que seria a geral do
Maracanã. No último nível nem todos os estádios contemplam...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Mas há estádios em que o último
nível é o camarote. Tente se lembrar. Eu me lembro bem disso.
(Não identificado) – Eu acho que em Porto Alegre...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Esse aí.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Talvez em Porto Alegre, no
Beira-Rio. Mas no Beira-Rio – aquela planta que eu mostrei – o único
lugar que vai ter acesso aos cadeirantes é naquela bandeirinha de escanteio, no piso intermediário. Não há outro lugar, sendo que a legislação
determina que todos os pontos do estádio tenham acesso. O único lugar
no Estádio Beira-Rio é aquele.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Que já existe e que vai continuar
ali, e não haverá outro.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – Não.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – E todos sabemos disso, mas nada
acontece.
O SR. LEON CLAUDIO MYSSIOR – É, é verdade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Deputado
Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Presidente, na verdade, quase todas as perguntas e dúvidas foram esclarecidas.
Em nossas visitas, a gente poderia convocar ou convidar o Ministério
Público para acompanhar uma comissão que possivelmente pode ser...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Pode convidar.
Inclusive V.Exa. pode apresentar um requerimento.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Muito obrigado.
O SR. RODRIGO PRADA – Reitero que se quiserem a nossa companhia, nós iremos de muito bom grado.
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O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Vai ser um prazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valadares Filho) – Agradeço aos Srs.
Leon Myssior e Rodrigo Prada, que atenderam com presteza o convite desta Comissão, pelos esclarecimentos aqui prestados, que serão de
grande importância para as atividades desta Comissão.
Agradeço a presença das Sras. e Srs. Deputados e dos demais presentes, que contribuíram para o êxito desta reunião.
Está encerrada a presente audiência pública.
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Audiência Pública para Debater sobre
o Conhecimento dos Preparativos
e a Expectativa de Resultados da
Delegação Brasileira nos Jogos
Olímpicos de 2012, de Londres

Audiência Pública, realizada em 4 de julho de 2012, para debater sobre o conhecimento dos preparativos e a expectativa de resultados da
delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres.
Convidados:
Carlos Arthur Nuzman – Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro;
Marcos Vinícius Freire – Superintendente executivo do Comitê
Olímpico Brasileiro;
Bernard Rajzman – Ex-atleta e chefe da missão brasileira dos Jogos
de Londres 2012.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a presente
audiência pública, que se destina a conhecer os preparativos e a expectativa de resultados da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 2012,
em Londres, que teve origem no Requerimento nº 144, de 2012, de minha autoria, aprovado pelo Plenário em reunião ordinária no dia 14 de
março passado.
Agradeço a todos pela presença.
Convido para compor a Mesa o Sr. Carlos Arthur Nuzman,
presidente do Comitê Olímpico Brasileiro; o Sr. Bernard Rajzman,
chefe da Missão Brasileira dos Jogos de Londres 2012, ex-atleta,
orgulho nacional; o Sr. Marcus Vinícius Freire, superintendente
executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, que também nos orgulhou
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como medalhista olímpico; o ex-presidente e atual vice-presidente
desta Comissão, deputado Afonso Hamm; e o secretário da Comissão,
James Lewis.
De acordo com o Regimento Interno da Casa, cada convidado disporá do tempo de 20 minutos – peço ao assessor da Mesa que mantenha
o cronômetro funcionando à nossa esquerda –, prorrogável, por deliberação do Plenário da Comissão. Os membros da Comissão, respeitada a
ordem de inscrição, disporão do tempo de três minutos. Os convidados
terão o mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas réplica e tréplica pelo prazo de três minutos, improrrogável. Peço a compreensão de
todos quanto ao cumprimento dos tempos estabelecidos.
Informo que a lista de inscrição para o debate se encontra sobre a
mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Informo ainda que não haverá apartes
durante a exposição dos convidados.
Passo a palavra ao ilustre Sr. Carlos Arthur Nuzman, presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro. S.Sa. dispõe de 20 minutos.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Boa tarde.
Exmo. Sr. Deputado José Rocha, presidente da Comissão de Turismo
e Desporto da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Deputado Afonso
Hamm, vice-presidente desta Comissão; Sras. e Srs. Deputados integrantes da Comissão de Turismo e Desporto, quero, nas minhas primeiras
palavras, agradecer pelo convite e pela oportunidade de mais uma vez
estar nesta Casa e nesta Comissão para falar da preparação da delegação
brasileira que irá aos Jogos Olímpicos de Londres, como já fizemos em
outras oportunidades. Estamos hoje aqui com o nosso chefe de missão,
uma lenda do esporte, Bernard Rajzman, medalhista olímpico; Marcus
Vinícius, superintendente executivo do COB, por várias vezes chefe de
missão; Dr. Sérgio Lobo, superintendente administrativo-financeiro do
Comitê Olímpico Brasileiro; Sra. Karina e Sr. Cláudio, da assessoria de
imprensa e comunicação.
Gostaríamos, na nossa apresentação, de dar-lhes uma demonstração
do trabalho inédito de preparação dos nossos atletas.
Em 1995 assumimos o Comitê Olímpico Brasileiro. Os atletas brasileiros e as confederações brasileiras sempre tiveram apoio de aclimatação, de treinamento extra – as confederações escolhem e treinam seus
atletas, nós fazemos esse trabalho.
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Como o Brasil sediará, na cidade do Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos
de 2016, entendemos que deveríamos incrementar a preparação e proporcionar aos atletas uma grande preparação. Vou pedir ao Marcus
Vinícius que faça a apresentação e farei os comentários. É importante
frisar que hoje, no mundo do esporte, 204 países participam dos Jogos
Olímpicos, todos reconhecidos. Talvez essa seja uma das indústrias mais
importantes deste novo século, com reflexos nas áreas social, esportiva
e do desenvolvimento do esporte propriamente dito em todos os países.
Estamos, portanto, numa caminhada quanto à forma de trabalhar.
Estaremos à disposição para responder às perguntas das Sras. e dos
Srs. Deputados.
Peço, portanto, ao Marcus Vinícius que comece a apresentação.
Paralelamente, faremos os comentários pertinentes, se assim nos autorizar o presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao Sr. Carlos
Arthur Nuzman pelos esclarecimentos prestados.
Com a palavra o Sr. Marcus Vinícius Freire para fazer a apresentação.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Obrigado, Sr. Presidente.
Convido V.Exa. e os demais membros da Mesa a se sentarem deste lado,
porque a apresentação será feita nesta tela e não lhes será possível enxergar quase nada.
Espero utilizar apenas os 20 minutos que me foram concedidos.
(Segue-se exibição de imagens.)
Acabamos de lançar uma campanha, que os canais de televisão começarão a veicular agora, de apoio ao time brasileiro que vai a Londres,
o Time Brasil. Vou exibir aos senhores, em primeiríssima mão, ao final da minha apresentação, os dois filmes, de 30 e de 60 segundos, que
abrem essa campanha.
A ideia inicial é mostrar qual é o custo para se montar uma potência olímpica. Trouxe alguns exemplos internacionais. O primeiro é a
Austrália. A Austrália gasta normalmente em um quadriênio olímpico
mais de 700 milhões de dólares. Ela tem nove institutos de esportes e, em
Pequim, nos últimos Jogos Olímpicos, ficou em sexto lugar, com 46 medalhas, sendo 20 medalhas apenas na natação. Lembro que na Austrália
o investimento é quase todo público, em função de ser o Instituto de
Esporte, do governo australiano, que distribui recursos.
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Algo parecido acontece na Alemanha. A Alemanha investiu quase
dois bilhões de dólares na última preparação e vem investindo assim
há 20 anos. É uma história que vem de antes de Barcelona 1992. Ela
ficou em quinto lugar. Na Alemanha existem quatro centros de formação federal, 20 centros olímpicos – nós estamos começando o nosso
primeiro agora lá no Rio de Janeiro –, 39 escolas de esporte. Eles ganharam oito medalhas só na canoagem e ficaram em quinto lugar, com
41 medalhas no total.
O terceiro exemplo que eu trago é o país que vai ser a sede dos jogos
daqui a 22 dias, o Reino Unido. O Reino Unido também tem seu recurso quase 100% federal. Ele tem duas instituições: UK Sport e Sport
England. Eles gastaram um bilhão de dólares nessa preparação e vêm
gastando também nos últimos 16 anos algo em torno disso a cada quatro anos na preparação do time. Tem sete centros de alto rendimento e
ficaram em quarto lugar, com 47 medalhas, 14 só no ciclismo.
Esse aqui é um exemplo completamente fora da curva, que é a
China. A China tem três mil escolas de esportes, trezentos centros de
alto rendimento. Ela gastou quase três bilhões de dólares nos últimos
quatro anos e vem gastando mais de dois bilhões a cada quadriênio
desde Atlanta 1996. Ela ficou em primeiro lugar com 100 medalhas,
ganhou 14 medalhas na ginástica artística e ganhou todas as medalhas
no tênis de mesa, as oito medalhas, e mas 11 só nos saltos ornamentais.
Aqui é um compacto desse exemplo, incluindo o Brasil. Esse número brasileiro é o número desse quadriênio – 2009, 2010, 2011 e 2012
– do que é alto rendimento. Nós estamos aqui falando de Lei Agnelo/
Piva, de Lei de Incentivo ao Esporte, de Bolsa Atleta e de convênios do
governo federal, do que é alto atendimento. Está separado o que é paralímpico, lembrando que, conforme a Lei Agnelo/Piva, 10% vai para
o esporte educacional, 5% para o universitário. Estamos falando aqui
de alto atendimento.
Isso aqui é um resumo do que os países investem a cada quatro anos,
lembrando que eles investem há mais de 15, 16, 20 anos, e nós estamos
em uma curva para cima há pouco tempo. A Lei Agnelo/Piva é de 2002,
no início. No nosso Pan-Americano de 2007 já fez muita diferença. A
nossa vitória em 2009, trazendo os jogos para cá, fez mais diferença ainda, ou seja, é uma curva em ascendência, mas ainda falta tempo para
que os resultados dos recursos apareçam.
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O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Marcão, eu só queria fazer
uma esclarecimento de que o Rio e o Brasil foram os únicos, entre cidades e país, na história, que ganharam os jogos olímpicos sem terem
nenhum centro de treinamento. Nenhum. E aí vocês puderam ver o número de centros de treinamento que têm esses países. Por isso que muitas vezes as comparações não são precisas, da mesma maneira que os
recursos que nós temos são inferiores ao que as grandes potências têm.
O Marcus Vinícius disse muito bem: nós estamos melhorando, nós
vamos melhorar. Agora, os resultados de fazer atletas levam algum
tempo. Então não é uma questão de dizer “Ah! Teve mais investimentos, tem que ter mais medalha”. A equação não é essa. Isso é um engano
muito grande.
E também poder enxergar que nós temos uma base muito grande em esportes de equipes, enquanto a Alemanha vai aos jogos de
Londres apenas com a equipe de voleibol. As outras equipes coletivas
dela não irão.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – O Reino Unido também em
Beijing só tem hóquei feminino.
Aqui uma outra confirmação do que o presidente Nuzman falou.
Uma medalha não tem preço fixo. Se ela tivesse, a Alemanha, que investiu quase dois bilhões, não ganharia seis medalhas a menos que o
Reino Unido, que investiu um bilhão, ou seja, investiu metade do que a
Alemanha investiu. A conta não é tão proporcional assim.
Plano estratégico do COB. O que nós estamos fazendo para isso mudar.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Os Estados Unidos eu não
tenho, porque a nossa comparação ali é onde eles tivessem fontes que
fossem parecidas com a nossa, com lei federal ou alguma coisa de apoio
estadual e municipal.
Eu tenho um trabalho sobre os Estados Unidos, posso até enviar
depois para a Comissão, mas eles são 100% privados. Eles não têm nenhum dólar do governo, de nenhum dos três níveis. Eles têm 19 patrocinadores nesse momento, têm sete centros de treinamento do Comitê
Olímpico americano.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Eu só queria também
acrescentar, Sr. presidente, que o caso dos Estados Unidos é diferente
de todos, porque dos direitos de televisões vendidos no mundo para o
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Comitê Olímpico Internacional e mais comercialização eles têm 50%.
Então, eles têm, na largada de quatro anos, em torno de 600 milhões de
dólares, mais os patrocinadores. Os números deles devem estar girando
em torno de um bilhão e meio no quadriênio.
E pode-se notar – o Marcus Vinícius disse bem – que os países investem, é um investimento público. Porque muitas vezes há pessoas que dizem que o investimento público deveria existir. Ele tem que ser, porque
não há nenhum comitê olímpico que consiga recursos também diretos.
E o outro dado importante é que esses números que o Marcus Vinícius
mostrou de 390 milhões têm valores incluídos que o Comitê Olímpico
não controla. Quanto a Bolsa-atleta, Lei de Incentivo Fiscal, patrocínios
diretos estatais que são dados ao esporte, o Comitê Olímpico não é responsável por essa preparação. Só para deixar esses esclarecimentos.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – No caso dos Estados Unidos
ainda se soma uma vantagem cultural do high school e do college. Eu tenho um filho que estuda hoje na Califórnia, que joga vôlei numa escola
americana, numa cidade pequena, e lá existem 14 modalidades olímpicas, 112 atletas de alto nível dentro de uma high school, ele não fez nem
vestibular. Imaginem o college.
Então, eles têm um histórico de que o esporte é baseado no trabalho
de high school e college.
Essa foi a nossa posição em Beijing – ficamos em 17º lugar, com
15 medalhas. A nossa projeção para 2016, quando o tempo realmente
vai nos ajudar a melhorar a nossa performance, é que nós queremos
levar o Brasil para o top ten, ou seja, para ficar entre os dez maiores.
Para chegar entre os dez maiores, há três que são os inatingíveis, que
são os Estados Unidos, a China e a Rússia, o grupo de mais de 40, que é
dif ícil pelo menos até 2016. Deve ser a nossa meta para 20, 24 encontrar
Grã-Bretanha, Austrália, Alemanha e França. E a nossa briga vai ser da
Espanha para cima, Canadá, que está melhorando bastante, Espanha,
Bielorrússia e Cuba, que vem numa caída.
O presidente me perguntou sobre Cuba também e eu não falei.
Estudei muito sobre Cuba, tenho um belo trabalho que posso mandar
para cá. Cuba hoje está numa curva baixa em função do financiamento que foi diminuindo cada vez mais – era a União Soviética – e hoje
eles estão com dificuldades. Os dois times de voleibol que são campeões mundiais, o time feminino tricampeão olímpico, não estão indo aos
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Jogos Olímpicos de Londres, o que para o nosso esporte, para o vôlei, é
uma perda grande. Os outros com os quais vamos brigar: Japão, Ucrânia,
Itália e Coreia do Sul.
Aqui a estrutura que temos hoje. O COB hoje é 100% profissional.
Eu fiquei lá por 10 anos como voluntário, fui chefe da missão, como o
Nuzman disse, em Sidney, Atenas e Beijing, e estou como executivo desde janeiro de 2009. O Sérgio Lobo é o nosso executivo em toda a parte
que não é esportiva, e eu cuido só do miolo, do coração do esporte. O
Sérgio é o responsável por todo o restante. Temos hoje 160 funcionários,
21 ex-atletas olímpicos trabalham conosco, de todas as modalidades –
natação, saltos ornamentais, judô, ginástica, basquete, vôlei, vôlei de
praia –, a Adriana Behar, vários nomes podemos listar aqui.
É uma empresa, eu venho do mercado, fui jogador profissional durante 16 anos e depois fiquei por mais 16 em bancos e seguradoras.
Isso aqui é a estrutura de uma empresa exatamente do mercado hoje,
que poderia ser o mercado financeiro ou qualquer outra indústria.
Financiamento vocês conhecem bem, Lei Agnelo/Piva; 2% das loterias federais são direcionadas ao COB para que sejam repassados às
confederações. Relembro mais uma vez: 10% para o esporte educacional,
5% para o esporte universitário e dos 2%, 85% para o Comitê Olímpico e
15% para o Comitê Paralímpico, que também faz essa distribuição.
Desde a vitória de 2016, nós passamos a participar de um pedaço
das receitas do comitê organizador Rio 2016, bem como da preparação de atletas entre 8% e 12%. Hoje Bradesco, Nissan, Ernst & Young,
Nike, Claro etc., têm nos destinado valores para que possamos melhorar ainda essa preparação, e temos apoio de algumas cidades e estados.
O exemplo que damos sempre é o Time Rio, com a prefeitura do Rio
de Janeiro, que fez um convênio com o Comitê para manter os atletas
na cidade do Rio de Janeiro, e é um exemplo de sucesso. Nós vamos
mostrar um pouco mais à frente.
Dentro do nosso plano estratégico, tornar e manter o Brasil uma
potência olímpica é uma meta de todos nós aqui, e não só do Comitê
Olímpico Brasileiro, e é não só chegar ao top ten, aos 10 melhores em
2016, mas manter essa posição em 20, 24, 28. Isso é fundamental. E aí
estão todas as peças que precisamos para chegar lá. As mais importantes são essas. Nós temos que continuar ganhando medalhas nas modalidades em que já ganhamos e passar a ganhar nas que nunca ganhamos.
Nós temos esses próximos quatro anos para montar isso.
255

Eu trouxe um material, no qual estamos trabalhando há um ano e
pouco, o nosso plano estratégico, que está sendo apresentado pelo
Nuzman ao Ministério. O plano é confeccionado em conjunto com o
Ministério e busca entender as modalidades que são “foco”, tendo em
vista que ninguém ganha medalha em 41 modalidades. A China que é
a China ganhou medalhas em 22 modalidades em Beijing. Nós estamos
focando em 17, 18 modalidades, para alcançarmos o resultado proposto
pelo plano, para chegar lá em 2016.
Para cada uma das modalidades, nós estamos montando um livro,
que chamamos O programa estratégico. Eu vou deixar um aqui com o
presidente. Este é o do judô – uma das nossas modalidades mais importantes. O livro traça qual a situação atual, qual a meta melhor – no caso
do judô, pode ser quatro, cinco, seis medalhas em 2016 –, que projetos
vão sustentar esse trabalho, quanto custa, como vamos medir isso até lá
e quem irá pagar a conta. Então esse trabalho é importante e está sendo
feito para as 41 modalidades que vão acontecer nos jogos olímpicos. O
Comitê Olímpico, as confederações e o Ministério estão juntos na montagem desse planejamento. Isso é o que nós já estamos fazendo hoje.
Nós convidamos a Comissão para nos visitar.
Esse o Centro de Treinamento do Time Brasil, legado dos Jogos
Pan-Americanos. Aqui à direita, o Parque Aquático Maria Lenk, que
hoje não é mais apenas um parque aquático – vou mostrar pouco mais.
À esquerda está o velódromo. Essa é a inauguração do centro de taekwondo, que fica no Parque Aquático Maria Lenk. Aqui temos uma
área de força, uma área de lutas do taekwondo. Depois nós inauguramos a maior sala de força e condicionamento do Brasil. Três milhões de
reais, em doação, foram aplicados ali dentro. Life Fitness, Technology
& Movement, fabricantes brasileiros, fabricantes internacionais, a
ZIVA, ajudaram-nos nessa montagem. O velódromo, que era só para
ciclismo, velocidade e patinação, estendemos agora para a ginástica.
Nós fizemos um grande trabalho lá dentro, e ele hoje é o maior centro
horizontal de ginástica artística do mundo. A seleção brasileira, tanto
masculina como feminina, jovens talentos para 2016, está treinando,
preparando-se para Beijing, lá dentro.
Isso aqui é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Hoje o centro de treinamento é um pedaço do que será o futuro parque olímpico, e, com o legado que os jogos trarão, o centro de treinamento será essa fase 2 mais a fase 1, incluindo hotelaria, para que real-
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mente nós tenhamos um centro de treinamento. Ou seja, quatro halls,
velódromo, centro nacional de tênis, parque aquático, pista para atletismo e mais hotelaria para 300 camas, em 2017.
Nós já estamos planejando 2017, queremos saber o que vai acontecer
no day after, um dia depois dos jogos, claro, se isso voltar ao comando
do Comitê Olímpico Brasileiro.
Aqui temos a apresentação do Time Rio, do qual eu já falei.
Isso é uma área importante. No avião, nós viemos com o ex-presidente do Finep, órgão que nos ajudou em ciência do esporte. Temos
uma parceria com sete universidades. Estamos apostando em 11 ciências. Elas inclusive estão sendo usadas em Londres, e também vamos
usá-las em 2016.
Esta aqui é uma delas: Diego Hipólito fazendo um salto. Ele nunca
tinham se visto decupado, décimo de segundo a décimo de segundo.
Esse é o garoto da canoagem, às 5 horas da manhã, fazendo treino fora
d’água, com a máscara, com computador no barco, e assim por diante.
O laboratório olímpico está sendo concretizado graças ao Ministério
de Ciência e Tecnologia, também com o fundo do Finep. Sete universidades, as 11 áreas de ciências, medicina, fisioterapia, psicologia, biologia celular, videoanálise etc.
Estou falando sobre o que nós vínhamos fazendo.
Agora, Londres, visto que faltam 21 dias. Faltam 23 dias para a abertura, mas o Brasil jogará, em Cardiff; o futebol feminino jogará dia 25,
e o futebol masculino, dia 26. Dia 27 será a abertura; por isso, para nós,
faltam 21 dias.
Eu já tenho quatro pessoas em Londres. O container de logística foi
para lá há um mês. Um pouco mais adiante mostrarei as quatro estruturas.
O Bernard Rajzman é o chefe da missão, subchefe dentro da vila.
As áreas de esportes, de apoio, médica e de comunicação, reportam-se
diretamente ao Bernard.
Nossas metas para Londres. Uma delas era classificar 250 atletas. Já
classificamos. Hoje nós temos 259 atletas em 32 modalidades.
Aqui nós estamos focando – e é o que temos feito nos últimos quatro
anos, como falei antes – em menos modalidades com mais qualidade.
Nossa preocupação hoje não é tanto a quantidade, mas, sim, a qualidade. Nós estamos focando nos atletas que podem ser finalistas, que
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podem ficar entre os dez melhores do mundo, e, se Deus quiser, ser medalhistas também.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Marcus Vinícius, é bom esclarecer o porquê da diminuição do número de atletas em Pequim. Isso
porque a Federação Internacional de Atletismo e a de Natação tiveram
reduzido o número de atletas no cômputo global, para a entrada do golfe
e rugby, e com isso os índices foram elevados. Então todas as delegações
tiveram que sofrer essa diminuição.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Outra de nossas metas para
Londres é obter o maior número de finais. Tivemos 41 finais em Beijing
e queremos ter mais de 41. Sendo muito realista, nossas possibilidades
de medalhas giram em torno de 15 medalhas. Podem ser 12, 13, 16, enfim, algo em torno do mesmo número que foi em Beijing.
Em relação à estrutura de apoio que teremos para a delegação, como o
Nuzman falou, esta é a melhor preparação da delegação brasileira na sua
história. Temos todo um time de 380 pessoas dentro da Vila Olímpica,
temos uma estrutura fora da Vila, e o principal investimento, o maior
centro de treinamento de Londres, que é o Crystal Palace, vamos tê-lo
exclusivamente para o Brasil de 16 de julho a 15 de agosto.
Construímos junto com o UK Volleyball e com o Crystal Palace
duas quadras de vôlei, e todas as quatro duplas brasileiras vão treinar
nessas quadras.
Essa é a mesma areia que serviu no teste-evento de Londres, no ano
passado, e está na mesma direção do vento e do sol. No hotel temos
144 camas, restaurante para 160 pessoas ao mesmo tempo, e estamos
levando uma chef brasileira, a Roberta Sudbrack, que voluntariamente
se apresentou. Ela é ex-jogadora de handball e vai cozinhar para os
atletas para que eles se sintam em casa; haverá arroz com feijão todos os dias e uma alimentação balanceada pelos nossos nutricionistas.
Então vai ter fila com a Roberta Sudbrack no Crystal Palace.
Há ainda piscina de salto, de natação, três ginásios e pista de atletismo, sendo todos de primeiro nível, iguaizinhos aos de competição,
exclusivos para o Brasil. É a primeira vez que temos um local 100% exclusivo dentro da Cidade Olímpica.
Graças ao nosso parceiro e patrocinador da Rio 2016, a Nissan,
ônibus e carros terão a cara do Brasil. Estarão sendo homenageados
os campeões olímpicos brasileiros. Esse aqui é um dos ônibus, com a
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Maurren e o David Lourenço, que foi campeão olímpico da juventude
em Cingapura. A ideia é que os atletas se sintam em casa, apesar de estarem longe de casa.
Aqui, nossa visão já para 2016. Continuamos apostando numa geração que vai chegar lá em 2016. Assim, 77 atletas participaram da nossa
delegação em Cingapura, nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2010 – 48
deles hoje estão em avaliação e 16 serão levados para Londres, mesmo não
tendo sido classificados para Londres. Eles vão estar lá através de um projeto que chamamos Vivência Olímpica, para eles entenderem o mundo
olímpico, para eles sentirem a pressão sem ter a necessidade do resultado,
para que ao chegarem aqui, quatro anos depois, se sintam à vontade.
Eu conto sempre que fui à Copa do Mundo de 1981, com 18 anos. Eu
fiquei os três primeiros dias da Copa do Mundo no Japão pedindo autógrafo e tirando fotos dos japoneses, dos russos, dos poloneses, porque
realmente é um impacto muito forte. Nosso ex-presidente da Comissão
conhece bem, viveu o esporte no sangue. Então estamos preparando
essa geração para chegar lá.
E o nosso Crystal Palace de 2016 já está alugado. O Brasil vai se concentrar na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio de Janeiro,
e uma outra parte da delegação vai se concentrar na Escola Naval, ao lado
do Aeroporto Santos Dumont. Ou seja, com cinco anos de antecedência,
acertamos um contrato para exclusividade do Brasil – em casa, claro, é
muito mais fácil a negociação do que a que tivemos em Londres.
Outra preocupação para 2016 é a qualificação do nosso pessoal.
Nuzman tinha um sonho antigo e conseguimos colocá-lo no ar há dois
anos: é o Instituto Olímpico Brasileiro, com três vertentes de qualificação profissional. Uma vertente é o programa de gestores – hoje já estamos na quarta turma de gestores esportivos –, um curso de 13 meses
com uma plataforma de ensino presencial também. Outra vertente é
a Academia Brasileira de Treinadores, que estruturamos e vamos lançar agora no dia 12, e há o Programa de Apoio ao Atleta, para auxiliar
na transição de carreira. Hoje estamos fazendo coaching de oito atletas, entre os quais Daiane dos Santos, Maurren Maggi, Emanuel, Hugo
Hoyama, Nalbert. São vários atletas se preparando para o que vão fazer
logo depois que pararem de competir. São essas as três principais colunas do Instituto.
Outra ação importante para 2016 é a nossa contribuição para a base.
Nós fazemos há cinco anos (agora estamos no sexto ano) as Olimpíadas
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Escolares – antigo JEBs e JUBs, que são hoje uma propriedade que o
COB bota na rua. Já movimentamos 10 milhões de crianças: 5 milhões
de 12 a 14 anos e 5 milhões de 15 a 17 anos. E tem um linking com alto
rendimento, pois 67% da delegação dos Jovens Olímpicos da Juventude
de 2010 tinham passado pelas Olimpíadas Escolares, o que mostra que
existe uma ligação entre um e outro.
Aqui vou fechando minha apresentação e vamos tentar passar o filme. A principal mensagem é esta: que o COB está coordenando essa
ação, mas essa é uma ação em conjunto, pois o COB sozinho não consegue fazer absolutamente nada. Precisamos de vocês: governo federal,
sociedade, governo estadual, Câmara. Esta Comissão é muito importante para nós, porque essa meta não é uma meta do COB, nem minha nem
do Bernard, como chefe; essa é uma meta brasileira de tornar o Brasil
uma potência.
Vou tentar mais uma vez passar os dois filmes do final. (pausa)
Infelizmente o som não funcionou e está se encerrando o meu tempo.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Presidente, nós estamos à
disposição para as perguntas.
E eu gostaria de registrar, presidente, que temos um deputado olímpico, o deputado Romário – medalha de prata nos Jogos Olímpicos de
Seul –, e eu gostaria de deixar também o nosso agradecimento e dizer
que estamos honrados por tê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Esta Comissão se sente honrada de termos o Romário aqui contribuindo muito para esse segmento importante do nosso Brasil que é o esporte.
Queremos agradecer ao Nuzman os esclarecimentos prestados.
Passamos a palavra ao Bernard Rajzman, para que possa fazer suas
colocações.
O SR. BERNARD RAJZMAN – Sr. Presidente José Rocha, caro
vice-presidente Afonso Hamm, demais deputados, senhoras e senhores,
é para mim mais do que uma honra poder ser chefe de uma missão de
um segmento que, para nós, é algo histórico e cultural. E sabedor do
quanto foi importante o esporte em nossa formação, considero que não
se trata de um trabalho, mas se trata de um orgulho, de uma honra e de
um reconhecimento poder estar à frente de uma delegação brasileira,
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assim como o Marcão o fez em três Olimpíadas consecutivas, e poder
dedicar tempo integral.
Como foi muito bem explanado pelo Marcus Vinícius, e acho que
ele foi minucioso em algumas coisas, eu gostaria de me ater às questões de interesse de cada deputado, até para que pudéssemos esgotar ao máximo o número de perguntas. Eu gostaria de citar somente
um caso para começar, entre tantas questões que podem ocorrer. Eu
costumo fazer uma pergunta às pessoas ligadas ao nosso Romário e
ao futebol: se as pessoas sabem por que naquele Brasil e Argentina,
quando o Brasil perdeu por 4 a 3, o Brasil jogou com time olímpico e
a Argentina jogou com time completo. Dentro do próprio futebol as
pessoas não respondem, porque poucas pessoas têm informação da
mídia. E é uma coisa tão simples. A Argentina está fora da Olimpíada,
então ela jogou com sua força máxima. E assim como a Argentina não
irá à Olimpíada, também outros países não irão. Argentina, Itália,
Alemanha e Holanda, quatro grandes potências do futebol mundial
e olímpico, estarão de fora. Portanto, a nossa seleção de Neymar e
companhia é uma potência fortíssima com grandiosíssimas chances
de medalha. Só que na mídia as pessoas não sabem; as pessoas ligadas
diretamente ao futebol – não digo aqui – não estão sabendo. Então são
determinadas situações que as pessoas não entendem.
A nossa delegação, hoje, como foi bem colocado, é composta por
259 atletas, e cada modalidade tem a sua classificação específica, o seu
torneio pré-olímpico, qualificatório. Para os que não sabem, não são
convites pessoais.
Obviamente o Brasil, que é um país, como já dito pelo presidente
Nuzman, que tem culturalmente a maior parte de sua delegação composta por atletas de esportes coletivos, portanto, é uma delegação maior,
mas é uma delegação que infelizmente, mesmo que ganhe a medalha de
esportes coletivos, só contabiliza uma medalha no quadro de medalhas.
Muito embora nós achemos que isso é uma injustiça, mas é a realidade,
e temos que conviver com ela. Diferente de países, como citou o próprio
presidente Nuzman, como a Alemanha, que é uma potência, está entre os
seis melhores do mundo, e no entanto só vai com um esporte coletivo, que
é o vôlei masculino, que pela primeira vez está indo e que tirou Cuba, que
é uma equipe que tem uma tradição, não só no feminino, que é tricampeão olímpico, como no masculino. Então, é a essas coisas culturais que
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nós temos que nos adaptar e evoluir, buscar novas modalidades esportivas
com condições de trazermos mais medalhas para o Brasil.
Eu quero me ater a isso pelo momento, presidente, e abrir para as
perguntas, porque eu acho que é mais importante que os deputados
possam sanar as suas questões pessoais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao Sr.
Bernard Rajzman os esclarecimentos prestados.
Nosso convidado Marcus Vinícius já fez uma belíssima exposição.
Parabéns, Marcus, não só pelo nível da sua apresentação, pelo conteúdo, mas sobretudo pela maneira profissional com que vocês estão determinados a realizar esse grande trabalho em Londres, preparando-se
também para 2016. Não tenha dúvida de que isso orgulha muito a nós,
não só aqui da nossa Comissão, do Congresso Nacional, mas aos brasileiros também. É uma honra ter uma equipe tão bem afinada, tão bem
estruturada, competente, realizando um trabalho transparente, sempre
à disposição para prestar esclarecimentos.
Eu sei da dificuldade que Nuzman, Bernard e Marcus teriam de estar aqui hoje, em função de estarmos apenas a 21 dias desse grande
evento lá em Londres, mas se dispuseram a estar aqui hoje, em atenção
à nossa Comissão, em atenção ao Congresso Nacional. É muito importante esse relacionamento, e o COB tem-se mostrado muito receptivo
e compreensivo nesse relacionamento que nós estamos aqui dispostos
a manter. Estamos dispostos a colaborar e a ser também, Nuzman, parceiros, aqui, do seu trabalho, parceiros da instituição que você dirige
com muito zelo, com muita determinação, como muita competência,
e sobretudo honrando o nosso país. O importante é isso. O Brasil, com
certeza, obterá nesses Jogos Olímpicos de Londres resultados importantes para os nossos atletas.
Vejo aqui demonstrado o quanto se dispõe o COB a gastar numa preparação dessa, em relação a outros países. Realmente é uma quantidade
de recursos bem menor para podermos preparar tão bem nossos atletas. Mas, com certeza, é o que V.Sa. disse, não são os recursos que vão
determinar o número de medalhas, mas sim a determinação, a garra e
o compromisso que os nossos atletas vão ter, e essa preparação que está
sendo feita, muito bem feita, pelas confederações e pelo COB.
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Isso aí é um registro que cabe a esta Comissão fazer, em reconhecimento a esse trabalho que o COB vem fazendo nessa preparação.
Dito tudo isso, eu passo a palavra aos Srs. Deputados inscritos para
o debate. E, antes de iniciar o debate, eu quero comunicar aos colegas
deputados, e ao Nuzman e a seus companheiros, que talvez seja hoje a
última reunião que o nosso secretário James Lewis vai secretariar, porque ele foi convidado para outra missão, portanto está nos abandonando, lamentavelmente. Nosso desejo era que ele permanecesse por muito tempo aqui secretariando a Comissão, mas vai passar seu trabalho
à nossa competente colega Ana Kátia, que vai substituí-lo nos outros
embates como secretária da Comissão.
Portanto, quero de público, James, agradecer pelo seu trabalho. Você
está nesta Comissão há 12 anos, prestando um serviço competente, dedicado e tem se preocupado muito com todos os temas sobre os quais
esta Comissão tem se debruçado. Ficamos com muita saudade, mas com
certeza você não nos vai abandonar fisicamente. Você vai estar sempre
aqui presente nos momentos que puder para alegria nossa.
Dito isso, passo a apalavra ao ilustre deputado Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Boa tarde, presidente; boa tarde, convidados, presidente Carlos Arthur Nuzman, Bernard, amigo,
um dos meus grandes ídolos do futebol, Marcus Vinícius. Parabéns
de novo pela sempre grande apresentação, bastante profissional. Em
nome do presidente José Rocha, quero agradecer a presença a todos e
saudar os parlamentares presentes, deputado Afonso Hamm, desejar
a Ana Kátia boas vindas, boa sorte e dizer que substituir o James realmente não é nada fácil.
Em relação ao James, ontem estivemos juntos algum tempo e quero desejar boa sorte na sua nova empreitada. Ele falou que depois de
12 anos cansou da nossa cara. Ele definitivamente pensou: “Acho que
está na hora de eu conhecer caras novas”. Mas, brincadeiras à parte,
James, muito obrigado por tudo que você fez pela Comissão, de que eu
participei ano passado e neste ano participo, não da Mesa, mas diretamente com você. Pode ter certeza, tive grandes ensinamentos. Estarei
sempre batendo à sua porta, perturbando você, fazendo perguntas e
tirando minhas dúvidas, porque sei que você será sempre competente
e capaz de me responder.
Presidente, ontem estive no TCU. Conversei com alguns ministros,
com o presidente, sobre o relatório final do ex-relator do Pan de 2007,
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de Seul, o ministro Marcos Vilaça, relativo à responsabilidade dos organizadores naquele evento. Existe ainda naquela Corte a análise de sete
processos relativos ao Pan. Permita-me ler aqui algumas citações:
I-63 Atuação do CO-RIO também deve ser objeto de ressalvas. A entidade, de caráter privado, teve dificuldades
em gerir de forma adequada os recursos públicos recebidos por meio de convênios, em adequar-se às exigências e
prazos da Lei de Licitações.
64 – Neste ponto sou categórico [palavras do ministro do
TCU, Marcos Vilaça]: o Ministério do Esporte, a quem
cumpriria o papel de principal ator governamental na
gestão dos jogos foi o maior responsável pelo planejamento precário que permeou o evento do estado.
Também tiveram culpa um pouco o estado, um pouco o município
e o próprio CO-RIO. E, com relação a isso, gostaria de fazer algumas
perguntas ao senhor. O próprio Bernard ou o Marcus Vinícius poderia
responder. Nós podemos confiar, podemos ter certeza de que nas próximas Olimpíadas, aqui na nossa casa, em 2016, muitos dos erros que
aconteceram no Pan, como os que foram citados, e outros – poderia ler
aqui vários – não acontecerão mais? Existe essa grande possibilidade?
Outra coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor é se a ideia de o
senhor participar tanto hoje, como presidente do COB, como em 2016,
como presidente do CO-RIO, seria para o senhor uma coisa interessante.
Vou explicar por quê. Lá atrás, quando foi feito o Comitê Organizador
Olímpico, eu pessoalmente falei em público, tive a oportunidade inclusive de falar com o nosso ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira,
que seria um acúmulo muito grande de responsabilidade. Eu particularmente acreditava, e acredito, que existem profissionais no país, no
caso do COB especificamente, que poderiam, na minha opinião, ocupar
uma dessas funções, no caso a Presidência do CO-RIO, transferindo um
pouco dessa responsabilidade para pessoas competentes e capazes que
o senhor conhece no COB. Mas isso é apenas uma sugestão. Inclusive
entrei em um aspecto particular, qual seja, que para a saúde dele não
seria muito positivo. Infelizmente, ele acabou tendo alguns problemas.
Não sei se foi por acúmulo de responsabilidades em relação ao COL e à
CBF. Infelizmente ele acabou tendo alguns problemas.
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Eu já ouvi o Marcus Vinícius falar uma vez que a previsão de medalhas para essa Olimpíada de Londres é mais ou menos a mesma
previsão das últimas Olimpíadas. Houve um aumento bastante significativo de repasse de verba, principalmente no que se refere à Lei
Agnelo/Piva, ou Lei das Loterias. De 2001 a 2012, como você falou, só
de Lei Agnelo/Piva, ou Lei das Loterias, o COB recebeu cerca de um
bilhão. De 2009 até 2011, talvez um pouco de 2012, já foram repassados 470 milhões ao COB.
A pergunta que eu faria ao Marcus Vinícius diz respeito ao que o
nosso presidente muito bem falou, ao afirmar que aumento de verba
não significa aumento de medalhas. Mas se fizermos uma comparação em relação a números, realmente é um número bem superior ao
recebido pelo COB nas Olimpíadas passadas. Como jogador, como
atleta que fui, inclusive olímpico, preferi ficar em melhores concentrações, em melhores hotéis, ter os melhores profissionais, o melhor
cozinheiro, o melhor nutricionista. Mas olhando hoje do lado em que
estou, tenho que ser bastante claro e discordar do ponto de vista de
que quanto mais se gasta nessas situações – que como acabei de falar
aqui, eu como atleta preferi estar –, menos se aplica em termos de investimentos em novos valores ou em ferramentas e instrumentos para
a qualificação e profissionalização de atletas.
Vamos supor que gastássemos menos em tudo isso que falei e a
que sou a favor como atleta. Poderíamos ter colocado esses recursos
em outras áreas, principalmente na formação de melhores atletas, ou
poderíamos ter dado a esses atletas um pouco mais de possibilidade
de uma preparação melhor. Esse é o meu ponto de vista. Acredito que
por mais que eu seja a favor como atleta, hoje, como deputado federal,
vejo que o gasto não é tão necessário e importante como o gasto com
o material humano, no caso, a melhora das performances dos nossos
atletas. Consequentemente, talvez poderíamos ter até um ganho maior
de medalhas do que tivemos nas Olimpíadas.
Outra pergunta que tenho é em relação à promulgação da Lei de
Acesso à Informação. Isso serve mais para o presidente do COB, Dr.
Carlos Arthur Nuzman. Hoje todos têm acesso a todas as informações
sobre salários. Todos nós sabemos, e eu também sei muito bem, que o
COB é uma entidade privada, mas não deixa de receber suas ajudas do
Ministério do Esporte, da Lei Agnelo/Piva, Lei das Loterias. Eu acredito que, como forma de mais transparência – momento que estamos
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vivendo hoje no Brasil, com o Senado, a Câmara, os funcionários públicos aderindo, e talvez até outras empresas privadas adiram também a
esse tipo de lei de acesso à informação –, isso seja uma coisa simpática
e até bastante importante para que o COB, mais do que nunca, passe
transparência. Na verdade, sempre passou de determinada forma, mas
essa seria uma forma que eu posso dizer mais atual, mais moderna e
mais efetiva, para que o povo possa reconhecer o que realmente acontece em relação ao COB, em relação a pagamentos de seus funcionários.
Eu, particularmente, até conversei com minha assessoria. Vou me colocar no lugar de um funcionário como o Marcus Vinicius, por exemplo. Se
hoje eu fosse trabalhar na CBF, eu não trabalharia por menos de 150 mil
reais por mês. É um direito meu. Eu vou trabalhar lá porque me escolheram como competente para fazer isso e eu tenho direito de pedir o salário.
Assim como o presidente da CBF tem o direito de me pagar ou não.
Eu não sou contra, para dizer bem claramente, as pessoas que ganham bem, principalmente as pessoas que ganham bem, cumprem bem
seu papel e são honestas, só ganham aquilo que têm que ganhar, o que
está no documento. Infelizmente, temos muitos aí que, primeiramente,
não reconhecem o que ganham, não são verdadeiros no que ganham e,
além de ganharem seu salário, infelizmente, usam de outras formas para
– desculpe a força de expressão – roubar dinheiro, membros de entidades privadas ou até de entidades públicas.
Então, eu acredito que seria uma coisa bem simpática da parte do
COB colocar isso à disposição, se isso um dia for possível.
Um outro problema que estamos enfrentando na CBF também acontece no COL: o da permanência por muitos anos na presidência. Eu acredito que todo mundo, num determinado momento da vida, não vou dizer
que se canse daquilo que faz, porque eu tenho certeza que o senhor colocou os esportes olímpicos onde estão hoje pela competência, pela força
de vontade, até mesmo pelo amor de fazer o que faz... Mas se um dia eu
tivesse a oportunidade de dar... Como eu vi aqui dentro do Estatuto do
COB, apenas membros do COB podem ser eleitos. O senhor, mais do que
ninguém, sabe quem poderia, um dia, assumir essa presidência.
Cinco anos após o término do Pan, quais foram realmente, na opinião do senhor, os legados positivos desse evento para a população do
Rio de Janeiro?
Na verdade, são tantas perguntas...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – São mais de 15?
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – (riso) São 19 hoje, mas eu já fiz algumas. Aliás, não foram perguntas, foram propostas, a meu ver, interessantes.
Em suma, com tudo o que vem acontecendo de positivo (diferentemente do que aconteceu com outras entidades, como a CBF), considerando a nossa participação não só nestas Olimpíadas, mas principalmente
nas Olimpíadas de 2016, que serão realizadas no nosso maravilhoso, no
nosso lindo Rio de Janeiro – a Unesco agora nos deu um presente, considerou o Rio como um dos grandes patrimônios culturais do planeta, e,
particularmente, como carioca, eu me sinto bastante honrado –, quero
fazer uma pergunta bem direta ao senhor, como carioca, brasileiro e político: nós podemos acreditar que o CO-RIO, o COB e outras instituições
que farão parte da preparação das Olimpíadas darão oportunidade também às pessoas com deficiência de participar, direta ou indiretamente,
dos Jogos Olímpicos?
Sabemos que o Rio de Janeiro virou um canteiro de obras. Muitas
obras são para a Copa do Mundo, e a maioria é para as Olimpíadas.
Infelizmente, contudo, apenas 4,7% das ruas do Brasil são acessíveis às
pessoas com deficiência.
Quero pedir ao senhor, diante da presença do Bernard, do Marcus
Vinícius e do nosso presidente da Comissão de Turismo e Desporto,
o deputado José Rocha, que, pelo amor de Deus, ajude no sentido de
que, com as obras, haja, nessas ruas, nessas praças, nesses estádios,
nesses ginásios, acessibilidade, para que todas as pessoas que tenham
qualquer tipo de deficiência possam participar, direta ou indiretamente, das Olimpíadas. E não podemos nos esquecer de que, depois das
Olimpíadas, vêm as Paralimpíadas.
Faço esse pedido por amor ao meu estado, pela necessidade urgente
dessas pessoas com deficiência. Infelizmente, não encontramos isso na
maior parte do nosso país.
Agradeço aos senhores, mais uma vez, a presença. Vamos nos encontrar muitas vezes, pois estarei lá, de novo, como comentarista da
Rede Record. Desta vez, vou ter o prazer de descer até o campo e ver
o senhor entregar a medalha de ouro aos nossos jogadores de futebol
– já passou da hora.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito bem, deputado
Romário.
Com a palavra o ilustre deputado Carlaile Pedrosa, atleticano.
O SR. DEPUTADO CARLAILE PEDROSA – Com muita honra.
E líder absoluto! Há quantos anos não fazemos essa comemoração,
deputado José Rocha?
Quero cumprimentar o nosso presidente, os nossos colegas deputados
e os nossos convidados. Eu fico muito honrado e muito satisfeito porque está aqui meu ídolo também, o Bernard. Eu ainda era criança, viu,
Bernard? (risos)
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu também, Bernard. (risos)
O SR. DEPUTADO CARLAILE PEDROSA – É meu ídolo, sem dúvida nenhuma.
Parabenizo o nosso presidente pelo trabalho à frente do COB.
Realmente é um trabalho magnífico, que dá uma condição muito boa
aos nossos atletas.
Tenho algumas perguntas a fazer. Antes, porém, cumprimento
Marcus Vinícius, a quem vou direcionar também algumas perguntas.
A nossa delegação é composta por 259 atletas. Eu quero saber, no
caso, o número de homens e o de mulheres.
O Comitê Olímpico Brasileiro considera que as metas de preparação
para os Jogos Olímpicos de Londres foram alcançadas? Quais as metas
brasileiras na competição de Londres? O deputado Romário já fez essa
pergunta, mas eu quero fazê‑la novamente.
Qual é a expectativa do basquete masculino para os Jogos de Londres?
Há 16 anos o basquete não participa de Olimpíadas, e, como sabemos,
sem dúvida nenhuma, é o segundo ou o terceiro esporte mundial.
Quero saber ainda do presidente se o grande e moderno centro olímpico que foi inaugurado em Belo Horizonte vai também servir para a
preparação dos nossos atletas em 2016.
Faço agora um comentário. Quando assumi a Prefeitura de Betim,
o meu primeiro ato foi reformar o ginásio poliesportivo, que estava há
15 anos sem atividades. Esse ginásio ficou entre os cinco melhores do
país. Para lá levei vários eventos mundiais, inclusive a Liga Mundial, e
houve a participação de Portugal, da Venezuela. Houve vários outros
eventos, que serviram de espelho para os nossos jovens.
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Acontecem também os Jogos do Interior de Minas – JIMI, onde vários atletas aparecem no cenário nacional. Por meio dos JIMIs, do ginásio poliesportivo e de quadras poliesportivas, que cobrimos em todas
as escolas municipais, motivamos muito o esporte em Betim, principalmente o esporte especializado.
Por causa dos JIMIs, formamos um grande time de vôlei, o Sada‑Betim,
que foi bicampeão mineiro, ainda em Betim. Houve algumas picuinhas
políticas, e, quando perdemos a eleição, foi expulso da nossa cidade o
Sada Betim, que foi acolhido pelo Cruzeiro. Hoje é campeão nacional.
Inclusive, há um atleta dessa equipe que está na atual seleção brasileira
de vôlei, o Wallace.
Pergunto ao Bernard, que é espelho para nossos jovens, se o COB
conta com olheiros, em todo o Brasil, para buscar atletas que possam
representar o nosso país. Com a motivação que tivemos em Betim, formamos um grande time de vôlei.
Às vezes, não há recursos do MEC, em âmbito nacional. Como devem ser, para 2016, esses incentivos, principalmente nas médias e grandes cidades do interior do nosso país?
Deixo registrados os meus parabéns. Tenho certeza de que vamos superar as metas nas Olímpiadas de Londres e teremos uma grande festa
em 2016. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – O.k., deputado
Carlaile Pedrosa.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – O próximo orador é o
deputado Afonso Hamm.
O presidente acaba de me informar que tem de sair daqui às 16 horas, impreterivelmente, porque tem de pegar um voo. Ele responderá,
então, o que for possível. Se o tempo não for suficiente, ele enviará as
repostas por escrito.
Tem a palavra, pela ordem, o deputado Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Para finalizar, Sr. Presidente, tenho
perguntas a fazer ao Marcus Vinícius.
O COB pensa em desporto escolar como espaço para desenvolvimento do desporto olímpico e, consequentemente, da base atlética olímpica?
As olimpíadas escolares são suficientes para incentivar o desporto olímpico nas escolas? Não seria possível desenvolver parcerias com estados e
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municípios com o objetivo de desenvolver, no contraturno escolar, projetos de iniciação desportiva olímpica? São três perguntas em uma.
A outra é dirigida ao presidente ou ao próprio Bernard. O que aconteceu definitivamente com a ginasta Jade Barbosa? Infelizmente, ela não
vai mais participar das Olimpíadas.
A última pergunta é uma curiosidade. Fiquem à vontade, se quiserem responder. Mas seria importante uma resposta. A Casa Brasil em
Londres se instalará na luxuosa Somerset House, um dos endereços
mais elegantes da cidade. O custo é do COB, ou há outras pessoas custeando isso? E qual será, mais ou menos, esse valor?
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre deputado Afonso Hamm, vice-presidente desta Comissão.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Sr. Presidente, deputado
José Rocha, colegas deputados, todos os que nos acompanham, cumprimento a comitiva do Comitê Olímpico Brasileiro.
Parabenizo o presidente Nuzman pelas conquistas, mesmo com os
poucos recursos que temos, se os comparamos aos de outros países.
Talvez este seja o nosso grande desafio: estruturar, de forma gradual, o
esporte brasileiro.
Não temos uma lei geral do esporte. Temos a Lei Geral do Turismo.
A nossa Comissão tem a competência de trabalhar em relação a esses
dois vieses.
Uma das coisas que aprendi quando tive oportunidade de presidir
a Comissão e ao longo dessa convivência com as instituições, com os
clubes, com os estados, com quem se tem esforçado para viabilizar o
esporte brasileiro é que o Comitê Olímpico Brasileiro tem agido com
absoluta competência. Sou verdadeiro, não falo para elogiar.
Peguei um relato para ver quais são os pontos de conquista na preparação para Londres. Logicamente, isso é extensivo a toda a organização do esporte. O basquete masculino, cuja última participação foi
em 1996, está classificado. É importante a participação desse esporte,
até porque, como o vôlei – o futebol sempre mobilizou as torcidas
pela televisão –, está sendo acompanhado pelas coberturas esportivas.
Classificação recorde de dez pugilistas, sendo três atletas femininas
nas categorias em disputa. Acho que o pugilismo ainda não havia tido
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oportunidade. No pugilismo, as coisas estão andando. Classificação de
todas as categorias de judô, algo também inédito.
O esporte brasileiro vem alcançando conquistas e avanços que gostaria de referenciar. Classificação do ciclismo na modalidade BMX, algo
inédito também. O atleta Renato Rezende será o primeiro brasileiro a
competir nessa modalidade. Classificação de duas equipes completas de
tênis de mesa, algo também inédito. Estamos evoluindo, três homens
e três mulheres para Londres. Classificação de três atletas na ginástica
artística masculina. Além do Diego Hypolito, agora são três atletas interessantes. É uma importante conquista, para nos habilitarmos para
Londres. Classificação em todas as armas da esgrima. Julgamos que isso
é, igualmente, de muita importância. Destaque ainda para o levantamento de peso, com a atleta Jaqueline Ferreira.
Quanto a recursos, a previsão é de 147 milhões. É claro que temos
outras ferramentas. Gostaria até de compartilhar isso com todos. Os
parlamentares estão legislando, buscando recursos. Com o deputado
Romário, buscamos recursos, quanto ao evento da Copa, com base nos
lucros que a Fifa vai obter, algo referendado por toda a nossa Comissão,
junto à Comissão Especial da Lei Geral da Copa. Vamos agora fazer as
tratativas junto à Fifa, com a interlocução da CBF, para buscar de 5%
a 10% dos lucros do resultado final, considerando‑se venda de bebida,
venda dos ingressos, direito de imagem, para se iniciar um fundo formador, no caso específico, para o futebol, via clubes de futebol.
Alguém nos disse: “É dif ícil o futebol organizar, os clubes...” Não vou
entrar nesse tema, até porque, no esporte, temos que distinguir o que
é futebol. É preciso uma legislação mais pontual, mais efetiva para o
futebol. E há toda a gama de atividades esportivas que são modalidades
olímpicas, compõem todo esse cenário de oportunidades de inclusão
social – o deputado Romário está pedindo a palavra, já vou concluir o
raciocínio. O esporte é a maior ferramenta de inclusão social que temos. O futebol é uma, mas, se desenvolvermos todas essas atividades
esportivas, será melhor. Vou entrar depois no tema, porque sei que está
despertando o interesse de se debater.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Lembro que o presidente tem horário.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Vamos ouvir então o
deputado Romário. Eu acho que fui claro o suficiente, mas quero voltar
a essa linha de raciocínio e aos avanços que estamos tendo.
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O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – É só um complemento, presidente. Esperamos que esses lucros da Fifa sejam destinados não só ao futebol, mas também a pessoas com deficiência e à pesquisa voltada para
as pessoas com doenças raras. Foram esses três itens que colocamos
no art. 29 da Lei Geral da Copa.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Obrigado, deputado
Romário.
A agregação de atividades esportivas, a inclusão das pessoas com deficiência, isso é de autoria do deputado Romário.
Eu gostaria de compartilhar minha linha de raciocínio com o Marcus
Vinícius, nosso capaz superintendente. É importante que as instituições
tenham na sua base pessoas competentes.
Que felicidade é ter como chefe da missão o Bernard, que já conhecemos e com quem agora temos certa convivência. O resultado relativo
a medalhas não pode, de uma hora para outra, dar um salto. Não há
como, nem dando o “jornada nas estrelas”, resultado da criatividade e da
inovação no vôlei.
Estamos estruturando o esporte, o futebol por meio da discussão sobre a Copa. É importante deixarmos um bom legado. Agora entra na
pauta a discussão das Olimpíadas e das Paralimpíadas que vão acontecer
em 2016. A Copa ficou um pouco na frente pela prioridade, já está andando. Vão ser viáveis as obras e o que é possível. Nós temos que discutir, sim, a questão das Olimpíadas. Aliás, daqui a 21 dias, as deste ano se
iniciam, e nós precisamos ter representação e conhecimento.
Vejo que o presidente está nervoso. Se eu estivesse em seu lugar, estaria nervoso também, por causa do tempo, até porque o nosso presidente
vai, em seguida, viajar.
Estamos aqui também inovando, no caso da Lei de Incentivo.
Tomamos a iniciativa de legislar. A propósito, o deputado Carlaile é relator de um dos projetos. Temos que aperfeiçoar a Lei de Incentivo para
ampliar os recursos e melhor direcioná‑los. Precisamos estruturar o esporte e dizer onde a Lei de Incentivo tem que fazer os investimentos,
para trazer mais recursos. E uma das flexibilizações que estou realizando diz respeito às empresas que fazem o recolhimento pelo lucro presumido, que hoje estão fora. São pequenas, médias.
Nós podemos ampliar os recursos para o esporte por meio da Lei
de Incentivo, mas também temos que direcioná-los. Com base nesse
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aspecto importante, quero fazer uma pergunta. Espero que possamos
estabelecer isso como pauta de trabalho.
Eu poderia mencionar outras questões, como a do esporte nas escolas, mas cito uma iniciativa nossa. Eu acho que a deputada Flávia está
na liderança desse processo, na Frente Parlamentar da Atividade Física.
Trata-se de instituir a Semana Olímpica nas Escolas, com previsão de
início em 23 de junho, o Dia Olímpico Internacional. Dezoito parlamentares assinaram essa proposição. A exposição foi muito rápida, mas se
trata de trabalhar a questão do esporte nas escolas, estimular a prática
esportiva nas escolas, criar infraestrutura.
Não vou estender‑me. Digo apenas que estamos desenvolvendo uma
pauta positiva para o esporte.
Quero parabenizar o presidente Carlos Nuzman pelo seu discernimento e pela competência. Isso distingue, deputado Romário, o momento. Com tanto tempo na Presidência, ele vem acumulando conhecimento. Percebemos o avanço. Realiza uma presidência compartilhada
com seu grupo, que merece o aval, não sei por quanto tempo. É merecedor de ter amplitude de atuação no que se refere à presidência e à
condução desses trabalhos.
Eu quero finalizar, desejando que, nas Olimpíadas, tenhamos êxito, dentro do possível, mas ressalto os avanços que são importantes.
Procurei, nesse curto período de tempo, dar uma pequena contribuição,
oferecer um componente positivo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Muito bem, deputado.
Vou passar a palavra a Carlos Arthur Nuzman, nosso ilustre convidado, e, se ele desejar, para que complementem a sua fala, ao nosso querido
Bernard Rajzman e a Marcus Vinícius Freire.
Com a palavra o presidente Carlos Arthur Nuzman.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Eu quero dizer ao Marcus Vinícius e ao Bernard que, se tiverem complementos ou informações a oferecer, podem me ajudar.
Sr. Presidente, quero fazer um convite a toda a Comissão.
Realizaríamos uma reunião na cidade do Rio de Janeiro, onde os senhores poderiam conhecer de perto o centro de treinamento que estamos fazendo, o projeto Jogos Olímpicos Rio 2016, o trabalho feito pelo
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Comitê Olímpico Brasileiro. Passariam um dia conosco, pelo menos, e
teriam o detalhamento que entendemos que esta Comissão merece. Não
queremos que haja dúvidas, em quaisquer circunstâncias. O convite está
feito. Teremos muita honra em...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com almoço ou sem
almoço, presidente.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Com almoço, é evidente.
Com almoço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – (riso) Obrigado, presidente. Está aceito o convite.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Quero agradecer muito as
perguntas que nos foram feitas, especialmente as apresentadas pelo
deputado Romário. A maioria delas nos vai dar a oportunidade de repetir muitas das coisas que já esclarecemos. Não temos que esconder nada.
Se faltar alguma coisa, deputado, depois me corrija. Procurei fazer as
anotações com a velocidade possível.
Fui perguntado se podem confiar no Rio 2016. Podem confiar. Nós
começamos a trabalhar no dia seguinte à nossa eleição. Existe uma união
dos três níveis de governo com o Comitê Organizador. É importante
destacar que infraestrutura, obras, construções pertencem aos governos
e não ao Comitê Organizador. O Comitê Organizador organiza os Jogos.
Com relação à Presidência do Comitê Olímpico e do Comitê
Organizador, no dia seguinte à nossa eleição, fui ao presidente do
Comitê Olímpico Internacional e fiz essa pergunta. Ele me disse:
“Nenhum problema”. Até porque, nas edições anteriores – Londres
está aí, para não nos deixar enganar –, ambas as organizações, comitê
olímpico nacional e comitê organizador, não se dão, são inimigos. No
caso de Londres, a questão acabou no Tribunal Arbitral do Esporte.
Em Atenas, totalmente rompidos os dois comitês. Em Sydney, só deu
certo quando se uniram as duas. O caso de Pequim não vou comentar,
porque o sistema político é diferente.
Portanto, estamos exatamente seguindo as recomendações que são
feitas. As equipes são absolutamente competentes. Eu me sinto extremamente à vontade. Por isso fiz questão de que, hoje, o Marcus
Vinícius, secundado pelo Bernard, fizesse a apresentação. Eles têm
essa competência.
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E mais ainda: por uma publicação que houve, foi consultado o Comitê
Olímpico Internacional, que disse que não há impedimento algum em
ter as duas funções.
Recursos e medalhas. É uma realidade. Não é uma questão matemática, numérica: tantos recursos para tantas medalhas. Temos que ver qual
é a infraestrutura que temos e o que se pode oferecer. Por isso, agradeço
os elogios feitos. Foi a realidade dos números que mostramos aqui hoje.
Quanto à Lei de Acesso à Informação, a salários, estamos on‑line com
o Tribunal de Contas da União, com a Corregedoria-Geral da União.
Somos obrigados, pela Lei Agnelo/Piva, a ser fiscalizados. Estou errado,
Sérgio, no que estou dizendo? (pausa) Nós estamos on‑line com o TCU.
O SR. SÉRGIO LOBO – Todas as informações financeiras do Comitê
Olímpico Brasileiro são disponibilizadas de forma on‑line ao Tribunal
de Contas da União e ao Ministério do Esporte.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Isso significa salários também?
O SR. SÉRGIO LOBO – Isso não significa salários também.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Com relação ao tempo de
mandatos, na maioria dos países não há limitação. As pessoas que dirigem entidades vão conquistando experiência e têm a possibilidade de
ajudar a melhorar. Sou muito franco, ninguém é melhor do que ninguém,
mas a conquista nos Jogos Olímpicos tem uma história de tempo. Eu
queria considerar essa questão de tempo. Os meus antecessores ficaram
muito mais tempo do que eu, e conquistaram, juntos, menos medalhas
do que conquistou a minha administração. Além disso, não trouxeram
para o Brasil nenhuma organização, nem a realização de evento.
Não quero entrar numa discussão sobre o passado, mas deixo isto
muito claro: estou apenas trazendo a minha experiência do voleibol. E
aqui estão duas das estrelas. No voleibol, saímos do 15º lugar no mundo para sermos hoje bicampeões olímpicos, tricampeões mundiais, o
número 1 do mundo. Essa experiência é que estamos trazendo para o
Comitê Olímpico Brasileiro. Daí esse número de medalhas. Eu não sei
se o Marcus Vinícius tem esse quadro à mão. Se tiver, ele nos vai indicar
quantas medalhas os anteriores, somados, ganharam e quantas a nossa
administração ganhou.
Enquanto ele procura esses dados, vou adiantando a minha exposição.
Legado do Rio 2007. Se eu tivesse que ressaltar algum legado, eu mencionaria a conquista do direito de realização dos Jogos Olímpicos. É o
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maior evento do mundo, e nunca foi realizado na América do Sul. Muda
um país, muda o esporte e muda uma juventude, abrindo novas portas.
Se eu tiver de mencionar mais legados, vou falar das instalações esportivas que lá estão e hoje representam 47% do que já temos para os
Jogos Olímpicos.
É importante repetir que nós, os comitês organizadores, apenas organizamos os Jogos Pan-Americanos, os governos foram responsáveis
por obras.
Quanto a esses comentários que V.Exa. mencionou, do Tribunal de
Contas da União, é importante destacar aos nossos caros deputados
e deputadas que nem o Comitê Olímpico Brasileiro nem o Comitê
Organizador foram condenados em nenhum processo. Recomendações
existem. Isso vale para o presidente da República, para prefeitos, governadores, ministros, no que diz respeito às suas atribuições. É claro que
sempre se procura a melhoria, para que se possa ajustar e atender as
recomendações, que são altamente saudáveis para nós.
No que se refere à questão das pessoas com deficiência, à questão
de acessibilidade, eu acho que V.Exa. tem toda a razão. No Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos, vamos seguir a cota, vamos cumpri-la.
A minha ligação com o movimento paralímpico é muito antiga, desde
antes da existência do Comitê Paralímpico Brasileiro. O Bernard, da
mesma forma. Bernard era o ministro do Esporte quando ajudou muito
o desporto paralímpico. Com relação à acessibilidade, o próprio Comitê
Olímpico Internacional faz solicitações, cobra e fiscaliza.
Eu gostaria, numa outra oportunidade, de fazer a apresentação dos
Jogos Olímpicos. Por isso apresentei o convite para fazermos uma apresentação. É evidente que as sugestões trazidas nos vão ajudar.
Nós trouxemos uma das maiores experts do mundo em sustentabilidade e acessibilidade – uma brasileira que estava há cinco anos trabalhando no Comitê Olímpico Internacional – justamente para poder
atender ao que V.Exa. falou. Estou completamente de acordo.
Marcus Vinícius me passou as informações. No caso das administrações do Comitê Olímpico até 1992, até Barcelona, em toda a história
de 13 Jogos Olímpicos, foram 39 medalhas. Quanto à nossa administração, em quatro Jogos Olímpicos, foram 52 medalhas. Está respondida a
questão do tempo.
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Alguns procuram diminuir o nosso trabalho. Não é o caso de V.Exa.,
que o conhece e está sempre conosco. Eu acho que esta foi uma oportunidade muito importante que tivemos para esclarecer algumas questões.
Desporto escolar. Isso também responde a pergunta do deputado
Afonso Hamm. O Comitê Olímpico Brasileiro organiza, junto com
as Organizações Globo, com apoio do Ministério do Esporte, desde
2005, as olimpíadas escolares e universitárias. Hoje, participam dessas
olimpíadas 3.900 cidades do país, em todos os estados brasileiros. Até
2010, foram 10 milhões de jovens estudantes. Essa é uma ação da qual
temos muito orgulho. É um desenvolvimento muito grande que temos
promovido. Certamente vai melhorar, porque o reflexo do desporto
escolar é fundamental.
Eu queria dizer que venho da escola. Eu cheguei à Seleção Brasileira,
eu fui a uma Olimpíada tendo como origem a escola e não um clube.
Então, eu sou um dos que mais defendem…
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Presidente, permita-me interrompê‑lo. Gostaria que o senhor fizesse um rápido comentário sobre
a Lei de Incentivo.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Vou comentá-la. Estou seguindo aqui as anotações, para poder atender a todas as questões que
foram apresentadas.
Se o Bernard me permitir, digo ao deputado Carlaile que quem observa e escolhe talentos são as confederações. São elas que preparam os
atletas. Nós organizamos as delegações.
Eu conheço muito o seu trabalho em Betim, deputado. Nós o conhecemos. Eu presidi a Confederação Brasileira de Voleibol. Fiz muitos
eventos em Betim. V.Exa. tem razão, pelo crescimento e pelas instalações esportivas que mencionou.
Com relação aos centros de treinamento, estamos oferecendo a
204 países dos Jogos Olímpicos a possibilidade de se aclimatarem,
treinarem. São eles que pagam. Se não falha a minha memória, são
175 instalações, em 18 estados brasileiros, para os Jogos Olímpicos. A
cidade de Betim está incluída.
A Lei de Incentivo ao Esporte é muito importante. É um trabalho do
Ministério do Esporte. É uma lei fundamental para nós. Agora, é bom
lembrar que o controle disso e a concessão são feitos pelo Ministério do
Esporte, não por nós.
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O deputado Romário falou da questão da atleta Jade. É uma questão direta dela com a Confederação Brasileira de Ginástica. O Comitê
Olímpico não tem nenhuma ingerência nessa questão das entidades
com seus atletas. Eles é que treinam. Eles é que preparam.
Com relação…
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Presidente, com relação a essa atleta
– desculpe-me interrompê-lo –, segundo informações, sabemos que ela
tem condições de trazer uma medalha para o nosso país. Ninguém realmente sabe o motivo. Ela atingiu o índice que precisava para ir aos Jogos.
De acordo com as informações, foram problemas particulares.
O que eu gostaria de perguntar ao senhor, o presidente do COB, é o
seguinte: por que o COB, nesse caso específico, não ajuda para que haja
acordo, já que ela conseguiu os índices que são necessários? A ausência dela das Olimpíadas se deve simplesmente a problemas pessoais, de
marcas. Ela é patrocinada por um banco, e é outro banco que patrocina
a Seleção. Eu acho que isso seria um fator importante, em que o senhor,
como presidente do COB, poderia intervir.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Meu caro deputado, pergunto ao Marcus Vinícius quantas reuniões ele fez com a Jade, o pai da
Jade e a Confederação Brasileira de Ginástica.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Mais de dez.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Está respondida a pergunta.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Ela, hoje, não tem patrocinador com contrato assinado. Eu sentei com quatro patrocinadores, junto
com os representantes dela, nunca com ela, e eles não concordaram com
nenhum dos quatro contratos.
Ela não se classificou individualmente. A equipe brasileira é que está
classificada. Sendo a equipe classificada, a Confederação tem o direito
de convocar quantas atletas ela quiser e inscrever oito. O Bernard, dia
11, faz a reunião de confirmação da delegação. Depois, ela faz um novo
corte. Vai levar para aclimatação seis atletas. Depois, só inscreve cinco
em Londres, a partir do dia 11.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Em outras palavras, ela não vai
porque realmente ela não quer ir.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Eu tenho certeza de que ela
quer ir. Não há atleta que não queira ir. Eu acho que o contexto que
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acabou ocorrendo foi que não a ajudou a estar entre essas oito que estão
indo à Europa agora.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Obrigado.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Eu só queria completar o
que falei sobre os resultados anteriores, em relação às medalhas. É bom
lembrar que, no caso daquelas 39 medalhas conquistadas em 13 Jogos
Olímpicos, foram utilizados recursos da Loteria Esportiva de que eles
dispunham. Eram muitos milhões de dólares. Hoje, em relação à Loteria
Esportiva, o valor é muito menor. Na época, contudo, eram recursos
vultosos, correspondiam a muito mais de 2%, muito mais. Digo isso só
para não buscarem desculpas.
Com relação à Casa Brasil, terminado o evento, como sempre fazemos, apresentamos publicamente os números, os custos. Eles são feitos
da mesma forma que os da delegação brasileira. Há uma tradição de
fazermos isso. E nós o faremos da melhor maneira possível.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Em todas as Olimpíadas acontece isso?
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Sempre.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Há sempre um lugar determinado
para que haja esse evento? Antes, em todas as Olimpíadas fora do país,
houve um lugar em que foram feitos eventos como esse?
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Sim. Em Londres, diversos
países vão fazer isso, independentemente de sediarem as Olimpíadas ou
não. O Brasil faz isso desde 1996, desde que estamos no Comitê. Nós
sempre fizemos. Isso é importante para a divulgação do país, é importante para as nossas reuniões, em benef ício do esporte, com federações
internacionais, comitês olímpicos, para a participação que todos têm.
Nós estamos num lugar bom porque somos a sede dos próximos Jogos,
e eles nos fizeram a oferta. Uma curiosidade: um dos lugares que nos ofereceram foi o local em que a então primeira‑ministra Margaret Thatcher
fazia seus discursos. Eu disse: “Aí é demais”. (risos) Não chegamos a isso.
O SR. MARCUS VINÍCIUS FREIRE – Presidente, não seria importante esclarecer que não é uma ação do COB? Na verdade, é do Comitê
Organizador Rio 2016.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – É o conjunto: o COB e os
governos. Vai haver diversas exposições também. Vamos fazer uma
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coletiva amanhã no Rio em que será explicado todo o funcionamento
da Casa Brasil.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Obrigado.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – E vamos disponibilizar as
informações, obviamente, a todos. Teremos também o maior prazer de
fornecer quaisquer informações complementares.
Eu acho que tomei a palavra do Marcão. Se ele, ou o Bernard, quiser
complementar algo, esteja à vontade.
Eu acho que respondi todas as perguntas feitas. Com isso, devolvo a
palavra à Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Nós só temos que agradecer a todos os parlamentares que participaram deste debate, que foi bastante enriquecedor e esclareceu todas as dúvidas dos Srs. Parlamentares.
Esta Comissão está ouvindo todas as autoridades relacionadas com
a Copa do Mundo e com as Olimpíadas de 2016. Teremos, no dia 1º de
agosto, uma audiência pública com o ministro da Aviação Civil, Wagner
Bittencourt, encerrando esse ciclo de audiências públicas relacionadas
com esses dois grandes eventos, dois dos maiores eventos que vão ocorrer em nosso país.
Sabemos do interesse de todos em colaborar e alcançar os melhores
resultados possíveis nesses dois eventos. Na Copa do Mundo, queremos
ganhar o título de Campeão Mundial e realizar um evento que venha a
ser referência para o mundo, mostrando o Brasil e fidelizando os nossos turistas internacionais. Com o retorno desses turistas, ganharemos
economicamente e ampliaremos a visão do Brasil para esses países.
Nas Olimpíadas, pretendemos ganhar o maior número de medalhas.
Iniciaremos essa conquista agora, com as Olimpíadas de Londres, com
o trabalho que o COB está fazendo. Esse trabalho vai prosseguir. Que ele
seja aprimorado cada vez mais até 2016. Que nós possamos fazer bonito
nas Olimpíadas de 2016, conquistando o maior número de medalhas
possível, com o apoio, certamente, do povo brasileiro.
Antes de encerrar, presidente, quero informar que um boletim é elaborado pela nossa Comissão, pelo nosso jornalista Pieri e pela fotógrafa Akimi, nossa fotógrafa honorária e colaboradora da Comissão. Esses
profissionais não podem desfalcar esta Comissão. Quero agradecer ainda ao Lind e ao Ronaldo, que também participam da confecção desse
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nosso boletim, cujo número atual é 78, o sétimo da nossa gestão como
presidente desta Comissão. Nesse boletim, todos os parlamentares têm
oportunidade de expressar suas opiniões.
O deputado Romário quer dizer algo.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Segundo a nossa fotógrafa, no
caso do senhor, Sr. Presidente, está usando Photoshop. (risos)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – (risos) Nem tanto.
Não há dúvida de que, para nós, foi um prazer imenso e uma honra muito grande contar aqui com a participação do presidente Carlos
Arthur Nuzman, do nosso Bernard e do nosso Marcus Vinícius Freire,
que atenderam com presteza ao convite desta Comissão, sacrificando
sua agenda, bastante concorrida. Sei que vieram com a maior boa vontade. Obrigado pelos esclarecimentos aqui prestados, que serão de grande
importância para as atividades desta Comissão.
Agradeço a presença às Sras. Deputadas, aos Srs. Deputados e aos
demais participantes, os quais contribuíram para o grande êxito desta
reunião, que, com certeza, não será a última. Haverá uma sequência,
muitas outras, não é, presidente?
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – E o COB estará aqui,
contribuindo, colaborando com o Congresso Nacional.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Será aceita a reunião no Rio,
não é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Nós a aceitamos.
Agradecemos o convite feito pelo presidente do COB, Nuzman, para
que possamos visitar, no Rio, as instalações do COB. Vamos, sim, marcar essa reunião, presidente.
O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Com almoço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com almoço. Lá estaremos presentes e, com certeza, seremos muito bem recepcionados
também pelo deputado Romário.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – E, quem sabe, presidente,
com uma modalidade esportiva. Vamos escolher uma, o futebol. (risos)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Toda essa descontração faz parte...
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O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Com voleibol, que é o forte do
Bernard.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Nossa Comissão tem
direito a toda essa descontração por ser ela da área do desporto, do
esporte.
Agradeço a todos.
Declaro encerrada a presente audiência pública.
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Audiência Pública para Debater sobre
o Destaque do Início do Ciclo Olímpico
Brasileiro e suas Possibilidades e
Potencialidades para o Desenvolvimento
Humano em nosso País

Audiência pública, realizada em 22 de agosto de 2012, para debater
sobre o destaque do início do ciclo olímpico brasileiro e suas possibilidades e potencialidades para o desenvolvimento humano em nosso país.
Convidados:
Jorge Steinhilber – Presidente do Conselho Federal de Educação Física;
Ricardo Leyser Gonçalves – Secretário nacional de esporte de alto
rendimento do Ministério do Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto e autor do requerimento,
declaro aberta a audiência pública que tem a finalidade de destacar o
início do ciclo olímpico brasileiro e debater suas possibilidades e potencialidades para o desenvolvimento humano em nosso país.
A presente audiência pública teve origem no Requerimento nº 178, de
2012, de minha autoria e dos deputados João Arruda, André Figueiredo,
Otavio Leite e da deputada Flávia Morais, aprovado pelo Plenário em
reunião ordinária do dia 13 de junho de 2012.
Gostaria de agradecer o comparecimento a todos os presentes e
convidar para compor a Mesa o Sr. Presidente do Conselho Federal de
Educação Física, Jorge Steinhilber, e o Sr. Secretário Nacional de Esporte
de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leyser Gonçalves.
Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos: de acordo com o Regimento Interno desta Casa, o tempo reservado
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para os convidados é de 20 minutos para cada um, podendo o prazo ser
prorrogado por deliberação do Plenário da Comissão, só sendo permitidos os apartes durante a prorrogação.
A palavra será dada ao autor e aos membros da Comissão, respeitada
a ordem de inscrição, pelo prazo de três minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para resposta. Serão permitidas a réplica e a
tréplica pelo prazo de três minutos improrrogáveis. Peço, portanto, a
compreensão a todos no cumprimento dos prazos estabelecidos.
Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a
mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar o seu nome na referida lista. Não haverá aparte durante a exposição
dos convidados.
Quero informar a todos que hoje pela manhã nós estivemos num
evento, a convite do deputado João Arruda, presidente da Frente
Parlamentar da Atividade Física, em frente ao Congresso Nacional,
com a participação do nosso querido presidente do Conselho Federal
de Educação Física (Confef ), Jorge Steinhilber; do Dr. Ricardo Quirino,
secretário do idoso do Distrito Federal; de Lúcio Rogério, secretário
executivo da Frente Parlamentar da Atividade Física, e de vários parlamentares desta Casa.
Foi um evento importante. Nós nos reunimos na frente do Congresso
Nacional e fizemos uma caminhada em torno dele, a fim de chamar
atenção justamente para a importância da atividade f ísica, do exercício,
dessa atividade para a saúde, para a juventude, para o idoso. É motivo
realmente de muito orgulho para esta Comissão poder participar, juntamente com a Frente Parlamentar da Atividade Física, desse evento.
Quero também informar que os nossos grupos de trabalho, formados
por esta Comissão, estão em plena atividade. Hoje eu tive a honra de participar de uma reunião do grupo de trabalho da Timemania, que procura
adequá-la a um novo formato para que possa ter uma atratividade maior
para o apostador e, com isso, maior rendimento para que os clubes possam fazer caixa e pagar as dívidas que têm com os órgãos públicos.
Sabemos que a projeção dada à Timemania está sendo insuficiente
para a arrecadação. Em função disso, esse grupo de trabalho está estudando a situação, sob a coordenação do deputado Danrlei e relatoria do
deputado André Figueiredo. Temos visto nos jornais ultimamente notícias de que a CBF, o Ministério do Esporte e a Federação Paulista estão
formatando um projeto nesse mesmo sentido.
284

O Esporte em Foco IV

Eu acho que o fórum adequado é esta Comissão. Nós temos um grupo
de trabalho constituído para isso. Entendemos que as sugestões devam
ser trabalhadas nesta Comissão por esse grupo de trabalho. Os clubes
têm se reunido para obter perdão das dívidas. Não existe perdão de dívida! Acho que anistia não tem cabimento! Nós temos que encontrar criatividade para que as entidades possam ter rendimento para saldar suas
dívidas, que nos clubes somam quase 5 bilhões de reais e, nas entidades
de alto rendimento e nas federações, mais de 200 milhões de reais. Eu
acho que nós temos que ter criatividade para poder zerar essas dívidas.
Apresentei até uma sugestão hoje ao grupo de trabalho, para termos
aqui a participação da secretária-geral de comunicação da Casa Civil, uma
vez que o governo tem uma carteira de publicidade e não utiliza esses recursos todos. Esses recursos poderiam ser utilizados em publicidade com
os clubes profissionais e com as federações, que têm responsabilidade pelos esportes de alto rendimento. Aí, sim, poderiam saldar essas dívidas.
Esse seria um procedimento muito mais adequado. Os clubes profissionais poderiam vender publicidade nos seus uniformes para empresas do
governo. Há empresas que atuam no norte do país, como a Eletronorte;
no nordeste, como a Chesf e o Banco do Nordeste; no sul e no centro
sul, como Eletrobrás, Furnas, Itaipu e Petrobras. Essas empresas poderiam patrocinar os clubes de futebol profissional. Com esse patrocínio, os
clubes saldariam suas dívidas fiscais com os entes federados.
Em relação às federações de esportes de alto rendimento, as campanhas institucionais dos ministérios, como a campanha contra a aids,
campanha contra o câncer de mama, campanha do ProUni, campanha
do Enem, poderiam ser realizadas nas federações com esses atletas.
Assim, as federações teriam a receita necessária para saldar as dívidas
que têm com os órgãos públicos. Essa criatividade talvez seja o caminho
mais adequado para que possamos realmente equacionar essa questão,
que se arrasta há muito tempo.
Quero dizer da oportunidade que tive de estar com o secretário
Leyser, em São Paulo, na segunda-feira passada, num evento realizado pelo Ministério do Esporte, na sede do Clube Pinheiros, que foi
o anfitrião. Foram homenageadas todas aquelas pessoas que investiram no esporte de alto rendimento, na presença do ministro Aldo
Rebelo, na presença dos órgãos da área do Ministério, como também
das federações, confederações e medalhistas de Londres. Esses prêmios foram entregues às pessoas jurídicas e f ísicas que investiram no
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esporte de alto rendimento. Esses prêmios conquistamos em Londres
com os medalhistas. Foi realmente uma solenidade importante.
Quero parabenizar o Ministério dos Esportes. Leyser, leve esse nosso
registro ao ministro Aldo Rebelo, pelo evento realizado lá em São Paulo,
no Clube Pinheiros.
Passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Federal de Educação
Física, Jorge Steinhilber, que dispõe de 20 minutos.
O SR. JORGE STEINHILBER – Sr. Presidente, deputado José Rocha,
cumprimento V.Exa., agradeço-lhe a oportunidade e o parabenizo pela
iniciativa de mais esta audiência pública, que tem a intenção de discutir as possibilidades de legados socioeducacionais que possam vir a ser
aproveitados pelo Brasil nesse ciclo olímpico.
Quero dizer também da minha honra de estar em uma Mesa junto
com o secretário Ricardo Leyser. E aproveito para lhe pedir que leve o
nosso abraço ao ministro Aldo Rebelo. Nós temos uma grande estima
pelo Ministério, possivelmente em razão de termos nascido praticamente juntos, o Conselho e o Ministério, e tentarmos sempre trabalhar em
parceria no sentido de trazer para a sociedade benef ícios relacionados
às atividades f ísicas.
Cumprimento todos os presidentes de conselhos regionais aqui presentes, presidente Marino, presidente José Ricardo, presidente Pádua.
Cumprimento o nosso vice-presidente Pimentel, também aqui presente.
Cumprimento os profissionais do Conselho Regional da 14ª Região, na
pessoa do profissional Jairo, aqui presente também, participando e prestigiando esta solenidade. Cumprimento todos os profissionais de educação f ísica, estendendo os cumprimentos às profissionais, aos estudantes
e, evidentemente, ao corpo de consultores legislativos aqui presentes.
Antes de iniciar mais diretamente a fala a respeito do ciclo olímpico, eu quero parabenizar o nosso presidente da Frente Parlamentar da
Atividade Física pelo Desenvolvimento Humano, deputado João Arruda,
pela brilhante caminhada de hoje de manhã, lançando – vamos dizer assim – oficialmente a proposta para a comunidade e chamando a atenção
do governo, chamando atenção dos parlamentares e principalmente da
mídia para a importância e o significado do ciclo olímpico.
Creio que, de modo geral, as pessoas ficam muito sintonizadas nos
Jogos Olímpicos como uma questão competitiva, esquecendo que, antes
desse processo, existe todo um movimento olímpico, sobre o qual eu
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pretendo fazer uma breve explanação para motivar efetivamente governo, parlamentares e mídia.
Meus cumprimentos à Frente Parlamentar pelo trabalho que vem
desenvolvendo.
Permita-me, presidente, convidar o deputado João Arruda, presidente da Frente Parlamentar, para fazer parte da Mesa.
Desculpe-me. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Por favor. À vontade.
O SR. JORGE STEINHILBER – Quero evidentemente cumprimentar todos os deputados da Comissão de Turismo e Desporto, que se têm
debruçado sobre a importância do esporte como processo de educação e
processo de promoção da saúde.
Eu vou pedir permissão, deputado, para ficar de pé, ali do lado, para
fazer as apresentações. Obrigado.
(Segue-se exibição de imagens.)
Iniciando, então, e rapidamente dentro dos 20 minutos que me são
possíveis, a ideia é trazer à baila a discussão aqui entre nós do significado
de ciclo olímpico. Nós identificamos que, infelizmente, o senso comum
vê os Jogos Olímpicos apenas como uma competição. Nós queremos
chamar a atenção para a existência de um ciclo antes disso. Esse ciclo,
de fato, tem tudo a ver com as questões: o que são os Jogos Olímpicos?
O que é ciclo olímpico? O que é olimpismo, que não é sinônimo de
Jogos Olímpicos? O que é o movimento olímpico? O que ele representa?
Como ele foi criado? Qual é a importância dele? Por que ele é – eu diria
– mais importante do que os próprios Jogos Olímpicos, a realização das
competições? E evidentemente: o que representa a educação olímpica?
Eu vou ter que trazer alguma história antes disso, para que nós possamos entender como essa questão surgiu. O surgimento dos Jogos
Olímpicos modernos é, na verdade, uma obra de um sonhador chamado Barão de Coubertin, que os resgata por ser um pedagogo. O objetivo dele era, de fato, uma reforma no sistema educacional da França.
Ele via no esporte os ideais olímpicos gregos, que não era apenas uma
competição, não era apenas uma exacerbação de medalhas de ouro, e
sim um aperfeiçoamento do ser humano. Trouxe, de fato, uma busca
da formação cidadã, inserida no contexto de que a prática desportiva
por si só não é aquilo que muitas vezes se diz: que o esporte promove
a saúde, o esporte promove a educação, o esporte promove a inclusão
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social. O esporte pode conduzir a isso desde que haja projetos, programas e desde que haja, evidentemente, profissionais que conduzam
a esse processo. Senão, de fato, o esporte por si só não tem sentido.
Ele somente tem sentido quando é associado a uma filosofia de vida.
E a filosofia de vida que nós queremos é equidade e, evidentemente,
qualidade de vida.
Desde seu início, baseados no ideal de Coubertin, os jogos pretendiam que fosse enaltecida a formação do caráter. Veja que o objetivo inicial e aquilo que é necessário resgatar – porque isso está até hoje como
princípio do Comitê Olímpico Internacional e, principalmente, como
princípio fundamental da Carta Olímpica Internacional, o estatuto que
rege todas as questões relacionadas a movimento olímpico, olimpismo
e Jogos Olímpicos – são o caráter e o desenvolvimento harmonioso do
corpo da juventude, bem como promoção da paz entre os povos. Ou
seja, de fato, a participação na busca de que o esporte é uma importante
ferramenta para a educação da juventude e a preocupação com a valorização da competição leal e sadia, na busca da saúde e do desenvolvimento da atividade f ísica.
Na verdade, a competição é uma culminância de um projeto que se
pretende para o desenvolvimento das crianças, dos jovens, dos adultos e, evidentemente, dos idosos. O que são os Jogos Olímpicos? Uma
competição, vários campeonatos mundiais de modalidades esportivas
realizadas ao mesmo tempo. Na verdade, se não me engano, agora, em
Londres, foram 29 competições esportivas, 29 campeonatos mundiais
acontecendo ao mesmo tempo. Os Jogos Olímpicos são o período dessas
competições. São competições entre atletas, em cada equipe ou evento,
e não entre países. Essa é uma questão importante. Isso aqui é definição
da Carta Olímpica. Ou seja, competições entre atletas nas modalidades
esportivas e não competição entre os países.
Os Jogos Olímpicos são um evento esportivo que ocorre a cada quatro
anos. De quatro em quatro anos acontece esse período de 16 dias, em
que são realizados os Jogos Olímpicos. Hoje os Jogos Olímpicos são, sem
dúvida nenhuma, o grande evento internacional, o evento mais assistido
no mundo inteiro. Portanto, cada vez mais ele ganha relevância não só na
mídia como na sociedade. Ele é tão importante que hoje já se desmembrou em vários jogos: Jogos Olímpicos de Verão, de Inverno, Jogos da
Juventude de Verão, Jogos da Juventude de Inverno e, evidentemente, os
Jogos Paralímpicos. Os Jogos de Verão vão começar agora, esta semana,
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em Londres, na continuidade. Atualmente, são realizados de dois em dois
anos, porque os Jogos de Verão e os Jogos de Inverno se interpõem: a cada
dois anos é um, mas o ciclo é de quatro em quatro; ou seja, quatro anos
para os Jogos de Verão e quatro anos para os Jogos de Inverno.
Essas foram as competições.
O esporte, hoje, tem um alcance global, é uma língua internacional, porque todos se conhecem, mas, evidentemente, deixa um legado.
Legado esse de que é importante nós falarmos um pouco depois.
O esporte é o mais importante segmento da indústria de entretenimento hoje, sem dúvida nenhuma. Evidentemente, está aqui o que ele
representa hoje: uma plataforma premium em termos de emoção, em
termos de entretenimento familiar. Todo mundo fica em casa assistindo aos jogos, acompanhando, torcendo, divertindo-se. Uma linguagem
global, porque não há problema de língua, todos conhecem o esporte.
Quer dizer, não importa a língua, basquetebol é o mesmo basquetebol,
voleibol é o mesmo, futebol é o mesmo e assim sucessivamente.
Resultados inesperados, como aqueles aos quais tivemos a oportunidade de assistir ainda há pouco; lealdade e patriotismo – esta, sim, é
uma questão que precisa ser incutida; e, evidentemente, valores universais, que é a busca da ética nesse processo.
Os Jogos Olímpicos, mais do que um grande evento esportivo que mobiliza o mundo inteiro, são o ponto de partida e uma grande chance de
nosso país acumular políticas para não só marcar a sua história, um grande acontecimento, mas também para evoluir ainda mais, a fim de alcançar
a eliminação dos déficits sociais e ampliar a política de paz e desenvolvimento para todas as áreas, especialmente as de saúde e educação.
Esse aqui é o foco principal do que nós pretendemos sempre apresentar, temos trazido aqui para a Comissão, para a Frente Parlamentar,
temos levado para a mídia e temos instigado aos governos. Os jogos,
sim, são uma competição, mas precisamos estar inseridos nesse contexto: o que eles representam para a educação? O que eles representam
para a saúde?
E o ciclo olímpico? Bom, o ciclo olímpico é o período de quatro anos
compreendido entre a realização de cada jogo. Acabaram os jogos de
Londres agora, e se inicia o ciclo olímpico brasileiro. O nosso ciclo olímpico vai até 2016.
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A pergunta é: o que vai ser feito? O que deve ser feito? E de que forma
vai ser aproveitada essa mobilização dos Jogos Olímpicos nesse período? Evidentemente, este é objetivo: o preparo para o grande evento
durante esse ciclo.
O período é de quatro anos. O que representa isso? De que forma vão
ser aproveitados esses ciclos? É um ciclo só de instalação? É um ciclo só
de segurança? É um ciclo só de transformação do urbanismo? Isso nós
temos certeza de que vai acontecer.
A pergunta é: onde e como está o planejamento e o programa para os
legados socioeducacionais?
Os legados socioeducacionais intangíveis, que são os legados intangíveis, precisam ter a devida atenção. Eles precisam ser programados.
Não é a realização dos Jogos Olímpicos que induz as pessoas à prática de atividades esportivas ou que melhora a educação e a saúde. Não
acontece por osmose. Vários países já organizaram os Jogos Olímpicos
e chegaram à conclusão de que não é apenas a realização deles que contribui para isso. É necessário haver um planejamento. Nesse período do
ciclo de quatro anos, é necessário introduzir com ênfase o movimento
olímpico; é necessário introduzir a questão do respeito, da lealdade, do
companheirismo. É importante introduzirmos a questão da ética e da
educação olímpica; portanto, aproveitar o megaevento esportivo, a realização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil.
Trazer os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos e os demais megaeventos esportivos para o Brasil é a oportunidade que temos para sacudir
a poeira, para trazer, para incentivar, para incutir no governo, nos parlamentares e na mídia a importância de melhorarmos, de fato, a prática de
atividades f ísicas, visando à diminuição da obesidade e principalmente
à educação. Introduzir uma educação f ísica escolar, sem dúvida nenhuma, introduzir o esporte na escola fundamental, para que esse processo
possa acontecer.
O esporte é importante forma de educação dos jovens. O esporte
não é apenas uma competição, é uma ferramenta para que o jovem, de
fato, possa ser educado. E precisamos valorizar a competição leal e sadia
através desse processo que está envolvido no objetivo do movimento
olímpico, de contribuir para a construção de um mundo melhor e mais
pacífico, educando a juventude por meio do esporte.
Veja, está claro aqui: os Jogos Olímpicos, na verdade, deveriam ser
um objetivo, um meio de se atingir o desenvolvimento tanto da edu290
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cação quanto da prática esportiva visando à educação para a saúde.
Consequentemente, é neste ciclo olímpico que pretendemos buscar
esse processo.
Aqui estão dois princípios importantes da Carta Olímpica: o olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina em equilíbrio as
qualidades do corpo, espírito e mente, ao associar o esporte com cultura e educação. O olimpismo se propõe a criar um estilo de vida baseado na alegria do esforço, no valor educativo do bom exemplo e no
respeito pelos princípios éticos e fundamentais universais. Isso está no
princípio do Comitê Olímpico Internacional, está no princípio da Carta
Olímpica. Portanto, temos de trabalhar nisso durante este ciclo dos
Jogos Olímpicos.
Nosso desafio no Movimento Olímpico é fazer da educação na juventude, através do esporte, tão relevante hoje quanto era na época de
Pierre de Coubertin. Se hoje evoluímos, se hoje temos uma mídia mais
desenvolvida, uma economia cada vez mais próspera, precisamos retomar a questão de o esporte ser uma ferramenta para o processo de educação, resgatando aquilo que foi o princípio desse movimento. Portanto, os
Jogos Olímpicos são competições entre atletas em provas individuais ou
por equipes e não entre países. Reúnem-se os atletas selecionados pelos
seus respectivos Comitês Olímpicos no sentido da realização dos Jogos.
O ser campeão dos Jogos Olímpicos garante a presença e o desenvolvimento do espírito olímpico, da educação olímpica? Não garante.
Quero deixar essa questão claramente exposta. Somente a realização do
evento não garante o desenvolvimento do espírito olímpico, não garante
o desenvolvimento do movimento olímpico, muito menos da educação
olímpica. Portanto, nosso desafio neste ciclo, de fato, é aproveitar os
espetáculos e o interesse populacional para elaborar um plano de ação e
estratégias que possibilitem desde já os legados socioeducacionais.
Assim como hoje se fez uma caminhada no sentido de chamar a atenção, não se deve deixar morrer essa chama. Deve-se cada vez mais manter a chama viva do ciclo olímpico para que essa festa esportiva atenda
também aos anseios e às necessidades da população – e que seja realmente benéfica para todos nós.
Uma política ou plano de legados socioeducacionais para os Jogos
Olímpicos, é para isso que chamamos a atenção aqui. Realmente, temos
de estar de mãos dadas com a Frente Parlamentar da Atividade Física
para o Desenvolvimento Humano, da Comissão de Turismo e Desporto
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da Câmara dos Deputados, com os profissionais, com as universidades e
com a mídia principalmente, para chamar a atenção para isso.
Sem dúvida, as leis estão sendo criadas. Está havendo uma série de
modificações com relação à construção e à instalação esportiva, além de
outras. Hoje, o Rio de Janeiro é um canteiro de obras sensacional. Vai
ser fantástico.
Com certeza, isso vai fazer com que os Jogos Olímpicos sejam maravilhosos. Mas precisamos trazer uma reflexão a respeito do significado
de “Brasil: potência olímpica”.
Será que ser Brasil potência olímpica é estar entre os dez melhores
que tiram medalhas? Será que é esse o espírito? Será que isso é que é
necessário? Será que nesse ciclo é isso o que vamos buscar atingir? E vamos nos esquecer novamente dos legados socioeducacionais? Estamos
trazendo essas questões para a discussão. Por quê?
Ser potência olímpica requer também a promoção da saúde, a formação cidadã e a inclusão social. Sem dúvida, as medalhas olímpicas,
os pódios e as vitórias são fundamentais. Ninguém está negando isso.
Deve-se deixar claro que não são excludentes. Temos de trabalhar os
valores do esporte e os valores olímpicos de forma integrada.
Os Estados Unidos são o maior campeão de medalhas olímpicas e o
maior campeão de obesidade. Portanto, trazer medalhas olímpicas não
significa dizer que estamos melhorando a qualidade de vida da população.
O Brasil é um dos dez primeiros colocados nas paralimpíadas e vai
continuar sendo. E como é a acessibilidade dos deficientes no Brasil?
Então, uma coisa não se vincula a outra. Não estou fazendo apologia de
uma ou de outra. Estou buscando trazer a questão da inclusão nesse processo. Temos de trabalhar as duas vias de forma integrada. Infelizmente,
percebemos que a maioria das pessoas vê o esporte como uma competição ou como um evento competitivo, centrado apenas na questão
específica daquele movimento da disputa, e enaltece o vencedor.
Chega-se até àquela situação de dizerem que quem ganhou a prata
perdeu o ouro, e não ganhou a prata, o que é um absurdo. Ser medalha
de ouro, prata ou bronze, quarto ou quinto colocado numa competição
mundial, entre duzentos e tantos países, é uma honra, uma vitória, uma
conquista. Devemos enaltecer isso.
E fez muito bem o estado que levou Yane, medalhista de bronze, para
desfilar em um carro do Corpo de Bombeiros. É isso mesmo! Temos de
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valorizar os medalhistas, porque todos realmente têm de ser enaltecidos
pela vitória que conquistaram.
Nossa preocupação é fazer uma revolução ética nesse processo, que
deve ser de mais igualdade, justiça e equidade. Não basta falarmos – como
fazemos agora – da importância dos planos e políticas para o esporte e o
lazer. É necessário colocá-las em prática e, de fato, construí-las. Há menos de dois anos, passamos pela III Conferência Nacional de Esporte, que
apresentou a base para um sistema nacional de esportes. Uma série de
pontos foram aprovados pela sociedade, mas até hoje muito pouco foi
implementado. Então precisamos fazer esse resgate para que realmente
os parlamentares cada vez mais cobrem isso, trabalhem integrados nisso.
Nossa intenção é que todos nós estejamos juntos, de mãos dadas, para
que possamos não apenas falar em ética, mas praticá-la. Não basta falar
em valores, precisamos praticá-los. Nossa intenção é essa.
Estamos aqui falando, sim; temos divulgado, sim, mas também temos
procurado colocar em prática muitas questões. O esporte é muito mais
do que uma competição. É importante entendermos que a medalha é
fundamental, mas, para a medalha, vai 0,01% da população, ao passo
que nossa intenção é formar campeões para a vida. E formar campeões
para a vida significa trabalhar com 99% de toda a população.
O ciclo tem o objetivo de fazer com que todos nós possamos ser beneficiados por esse processo. Evidentemente, temos o compromisso de
desenvolver programas que ensinem os valores da ética universal como
prioridade, ou seja, inserir educação limpa em todas as escolas. Há um
projeto em tramitação no Congresso no sentido de que todas as escolas tenham uma semana olímpica em cada ano. Mas não é para fazer
competição. Pode ter a competição, mas é para trazer os valores, para
discutir o significado, para que as crianças possam entender o que é cerimônia da tocha.
Eu estava assistindo aos Jogos com alguns jovens. O pessoal via a tocha passar e não entendia o que era aquilo. Na hora em que acenderam
a pira, não sabiam o que significava. O que aquela cerimônia significa?
Então, aquilo passa a ser apenas um espetáculo. Não. Precisamos entender que por trás disso há toda uma filosofia, todo um movimento que de
fato precisa ser desenvolvido.
A proposta é de que haja um forte programa focado em educação olímpica, que os valores do olimpismo sejam introduzidos em todas as escolas.
Quanto à educação olímpica, tendo em vista que os megaeventos serão
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realizados no Brasil, temos de pensar num projeto Brasil. Não precisamos
copiar nada de fora. Precisamos, sim, saber o que ocorreu lá fora, o que
foi bom ou ruim. Coloca-se tudo num liquidificador e tira-se o que deve
ser melhor para nós, para que possamos fazer com que todos os valores
agregados ao esporte – não vou repetir, porque todos os conhecemos –
sejam de fato inseridos e aproveitados, seja na escola, seja no clube, seja
na sociedade, seja nas organizações não governamentais, auxiliando no
processo de fraternidade, solidariedade etc. Todos sabemos que o esporte
os desenvolve, desde que devidamente orientado por profissionais de educação física, impactando principalmente na prevenção de doenças, promoção da saúde, educação, formação, desenvolvimento social; também na
economia, na geração de empregos, no turismo e na segurança. Tudo isso
faz parte desse ciclo. Tudo isso tem de estar envolvido nesse ciclo e tudo
isso tem de estar sendo programado e planejado dentro desse ciclo.
A questão esporte versus educação ou competição versus formação
não deve ser levada em conta por nós, porque, na verdade, não existe esporte versus educação. Existe esporte entrosado, incluído, irmanado com
a educação, assim como a competição e a formação andam juntas, não
andam separadas. Não é tirar uma e botar outra, não é fazer competição
ou não fazer competição. Não. É fazer competição, é treinar atletas, é ter
pessoas preparadas para o processo de busca de pódio, mas também é ter
a questão da formação dentro desse processo. Portanto, são sempre questões complementares, e devemos ter isso como questão principal.
Nós estamos pedindo, fazendo um apelo no sentido de que a educação
olímpica esteja, de fato, na agenda principal e seja inserida no mesmo nível de importância em que estão hoje a construção de instalações, a preocupação com a segurança, a questão do meio ambiente e a questão do
treinamento de atletas. É no mesmo patamar. Não perder a oportunidade
de mobilização da sociedade em relação a isso, chamar a atenção. A mídia
vai falar sobre esporte o tempo todo. Nós precisamos que ela também
auxilie no sentido de ver de que forma o processo será desenvolvido.
A questão de que ninguém nasce sabendo esporte é fundamental
dentro desse ciclo porque, dentro desse ciclo, nós temos que aproveitar
cada vez mais a oportunidade de não só disseminar a prática da atividade esportiva, mas de fazer a inserção da educação f ísica.
Tive oportunidade de participar de duas solenidades em que nós
comemoramos as vitórias, os patrocinadores. Nessas solenidades, são
enaltecidos os atletas, são enaltecidos os dirigentes, e ninguém diz uma

294

O Esporte em Foco IV

palavra de agradecimento ao professor de educação f ísica. Estou falando do professor mesmo, aquele que está na educação básica, aquele
anônimo que começou esse processo. Sem ele, lá embaixo, sem que ele
tivesse dado aquela base inicial, nada disso poderia estar acontecendo.
Ninguém faz uma alusão àquele indivíduo que fez a iniciação esportiva.
Ninguém sabe o nome dele, é verdade, mas ele estava lá. Então devemos
fazer uma alusão a esse profissional que desenvolveu esse trabalho.
Ninguém faz uma alusão também ao treinador, mas isso é culpa do
próprio processo do Comitê Olímpico Internacional, porque – não sei
se os senhores sabem – os atletas ganham medalhas, mas os treinadores
não. Ou seja, é como se só os atletas fizessem as coisas, e o treinador não
tivesse nenhuma participação nesse processo.
É outra questão? É sim, mas ela faz parte dessa questão de que o esporte
não é um fim em si mesmo, não é ele que desenvolve esse processo, e sim
o profissional de educação física, que, quando bem orienta a atividade,
possibilita que esses valores do esporte possam ser, de fato, desenvolvidos.
Isto aqui foi uma entrevista do Nuzman em 2009:
Esporte, cultura e educação serão integrados com as
atividades da cidade. Legados sociais e esportivos estão
garantidos pelo trabalho conjunto com os três níveis de
governo.
Então, se isso está previsto, se isso está possibilitado, que bom!
Maravilha! Vamos fazer com que, de fato, eles sejam colocados no papel
e possam ser implementados como um programa.
Lars Grael, assim que nós conquistamos os jogos, deixou bem claro:
“Os jogos não podem ser só uma festa com um fim”, avisa
Lars, que disse ter compartilhado o fervor da vitória brasileira. “Nunca tivemos um momento tão propício para
discutir o esporte, para que ele seja integrado às políticas
sociais do governo. O esporte tem de ser elemento de políticas públicas.” Para Lars, o fundamental é trabalhar
o esporte nos níveis de base, pensando não apenas em
resultados, mas em saúde, educação e inclusão social.
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É isso o que nós temos que, de fato, trazer à baila. Não há dúvida
nenhuma de que não queremos só medalhas. Nós queremos também
medalhas, mas não só medalhas.
Nesse processo, nesse ciclo, ao longo desse tempo – já era para ter programado antes –, tenho certeza de que alguma coisa foi feita, mas agora, já
que nós temos o ciclo e que nós temos oportunidade de fazer isso, devemos
fazer com que a nossa atuação como profissionais de educação física seja
para formar campeões para a vida em todos os processos.
Os Jogos Olímpicos são do Brasil, não são do Rio de Janeiro. Na verdade, são da América do Sul, mas vamos ficar restritos ao Brasil, já que
estamos aqui. Todos os estados e todas as cidades devem aproveitar essa
oportunidade, seja através de secretarias de educação, de secretarias de
saúde, de secretarias de turismo, de secretarias de esporte. Temos que
integrar essas entidades governamentais para que possamos ter um projeto sobre esse processo. Temos que fazer com que essa política de legados socioeducacionais seja, de fato, implementada. Esse é o desafio que
colocamos para todos nós – nós, profissionais, que temos responsabilidade de desenvolver esse trabalho na escola; nós, secretários, que temos
obrigação de fazer uma gestão a esse respeito; nós, parlamentares, que
vamos chamar a atenção e construir políticas sobre isso; e nós, mídia,
que precisamos entender todo esse processo.
Evidentemente, sem esse desafio...
A importância desses legados socioeducacionais dentro desse ciclo
esportivo é o que nós queremos trazer para as pessoas que estão aqui,
neste ambiente, neste momento, nesta audiência pública chamada pela
Comissão de Turismo e Desporto. Que possam não só debater, mas refletir sobre isso e fazer, de fato, planos e projetos que beneficiem a sociedade em termos de saúde e em termos de educação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Parabéns ao prof.
Jorge Steinhilber por essa brilhante exposição sobre o ciclo olímpico.
Nós estamos no meio do ciclo da Copa. Agradeço-lhe os esclarecimentos prestados.
Convido para usar da palavra o Sr. Secretário Nacional de Esporte de
Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leyser Gonçalves,
que dispõe de 20 minutos.
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – Obrigado.
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Eu queria começar parabenizando o deputado José Rocha pela realização desta audiência e pelo trabalho da Comissão de Turismo e
Desporto da Câmara dos Deputados, que tem sido muito atuante nesses
anos em que o Brasil tem evoluído tanto no esporte e conquistado o
direito de sediar tão importantes eventos, como a Copa do Mundo de
Futebol, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Deputado, na sua
pessoa, o nosso reconhecimento pelo trabalho da Comissão.
Também parabenizo o nosso deputado João Arruda, autor do requerimento, que participou hoje da caminhada e tem sido um grande defensor dessa democratização do acesso ao esporte para toda a população
brasileira e dos benef ícios que os jogos podem trazer.
Antes de fazer a minha introdução, agradeço também ao prof. Jorge a
aula magnífica. O prof. Jorge Steinhilber é um dos maiores especialistas
no tema hoje no Brasil e nos brindou com uma exposição sucinta, mas
muito produtiva. Nós somos grandes parceiros do Conselho Federal de
Educação Física.
Antes de passar à apresentação propriamente dita, quero fazer uma
introdução sobre a importância dos legados dos grandes eventos, que é
onde se introduz essa discussão.
A captação e a conquista do direito de sediar – como o Brasil conseguiu – os Jogos Olímpicos trazem a grande obrigação de receber mais de
200 países para uma infinidade de campeonatos mundiais simultâneos,
de provas, com um bilhão, dois bilhões de expectadores no auge assistindo ao que o país está organizando. Ao mesmo tempo em que trazem
essa obrigação, trazem uma oportunidade ímpar de usar essa visibilidade, essa mobilização do país em torno do evento, e a chance de construir
esses legados.
Nós trabalhamos no Ministério do Esporte com alguns conceitos
de legados possíveis. Estamos falando do legado que nós chamamos de
legado urbano, que é como a cidade, principalmente o Rio de Janeiro,
pode beneficiar-se dos jogos. Temos internacionalmente uma grande
referência em Barcelona de o quanto a cidade pode beneficiar-se dos jogos e não o quanto os jogos se beneficiam da cidade. Uma série de decisões estratégicas foi tomada ao longo da candidatura para permitir que
isso acontecesse. São os legados de promoção. Não há nenhuma forma
de o Brasil ou de qualquer outro país comprar essa exposição.
A exposição que nós vamos ter principalmente durante esse ciclo –
Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos – não tem preço,
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não está no balcão. Não é possível chegar e falar: “Olha, eu tenho cinco
bilhões de dólares e quero comprar... que todos esses países mostrem o
meu país e falem do meu...” Não existe isso.
A promoção no Brasil é importante. Para nós são mais relevantes os
legados que nós estamos chamando em nosso trabalho de legado esportivo e legado social. Muitas vezes, como o prof. Jorge está abordando,
são legados que se sobrepõem ou estão falando a mesma coisa.
Basicamente, são duas ideias. A primeira é que precisamos aproveitar essa chance para construir um sistema de esporte sólido. Que o esporte do Brasil, a partir da realização desses eventos, seja outro. É outra
condição. Alguns países conseguiram fazer isso durante os jogos, outros
não conseguiram. Nós temos de estar no rol dos que conseguem. Ao
mesmo tempo, como dar acesso às populações a essa prática esportiva
que vai ser tão falada, tão televisionada? Nós vamos ter a oportunidade
de ver os melhores do mundo aqui. Como se constrói isso?
Essa discussão do legado, com esses vários enfoques, precisa realmente ocupar a mídia, o parlamento, porque a pressão natural dos jogos
é pela execução das tarefas para a organização deles, é pela construção
das arenas esportivas, pelo plano de segurança, de transporte, planos
muito complexos que impõem um grande desafio ao país. A gente precisa ter muita tranquilidade ao admitir esse desafio.
O Brasil tem condições de organizar e bem esses eventos, mas, ao
mesmo tempo, é um grande desafio. Não podemos achar que as coisas
vão acontecer naturalmente. Vimos em Londres e na China o grande
esforço feito por aquelas sociedades para fazer essa organização. Isso vai
desafiar constantemente o país até a realização desses eventos.
Essa pressão é enorme. Se não nos mobilizarmos e não envolvermos
toda a sociedade, o governo e o parlamento para que se olhem o legado
social, o legado educacional, essa oportunidade de desenvolvimento esportivo, corremos o risco de que as tarefas de organização prevaleçam
absurdamente sobre os benef ícios que o país pode ter.
Acho muito importante realmente essa nossa discussão e ela estar
em pauta.
Dito isso, faço a minha apresentação propriamente dita. Temos um
pouco do foco mais específico sobre o sistema de alto rendimento e não
sobre o sistema educacional, mas uma das nossas maiores preocupações é como estruturar um sistema esportivo que permita esse diálo-
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go com a prática do esporte educacional, com a prática do esporte não
competitivo.
(Segue-se exibição de imagens.)
Nós compartilhamos com o Confef, com o Dr. Jorge, a concepção de
que não há um antagonismo entre as manifestações esportivas. O rendimento, a conquista de medalhas, não significa um desconhecimento
do papel educacional. Agora, como o país vai estruturar isso? Acho que
essa é a grande chance nossa de criar um sistema duradouro que permita esse diálogo.
Em 2010, trabalhamos na III Conferência Nacional do Esporte,
junto com a sociedade civil, num planejamento para 10 anos que nós
chamamos Por um Time Chamado Brasil, 10 pontos em 10 anos, para
projetar o Brasil entre os 10 mais. Um dos objetivos era projetar o
Brasil entre as 10 principais potências esportivas do mundo. Entre esses 10 pontos, temos todos os pontos de ampliação do acesso ao esporte, de democratização.
Todos esses pontos que nós compartilhamos com a exposição anterior fazem parte desse planejamento. Vou dar um pouquinho mais de
luz, até pela minha tarefa, ao ponto da potência esportiva, do desenvolvimento do esporte de alto rendimento. O que estamos falando sobre
potência? Também queremos tirar um pouco essa discussão só das medalhas. O que, para nós, é uma potência? Primeiro, claro, uma dimensão de medalhas – é preciso que isso seja refletido –, mas também uma
quantidade muito grande de participação em finais.
O Brasil vai ter de se acostumar, daqui para frente, com o desenvolvimento do esporte. Para ganhar muita medalha, nós também vamos
perder muita medalha. O que eu quero dizer? O Brasil precisa chegar
com uma quantidade muito grande de atletas disputando. Alguns vão
ter sucesso; outros não vão ter sucesso. Vimos que na Grã-Bretanha
houve um sucesso absoluto na conquista de medalhas, mas os primeiros
dias foram terríveis. Alguns dos grandes favoritos perderam medalhas,
não pontuaram. No ciclismo, chegou em 29º lugar.
É preciso também valorizar uma final olímpica, a capacidade de estar
lá disputando com os melhores do mundo. Fazer um finalista numa prova, por exemplo, de 100 metros rasos de atletismo é um grande feito, um
sinal de um desenvolvimento esportivo do país muito grande.
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Temos falado também, claro, dos títulos mundiais, continentais,
que são importantes. Precisamos falar de uma pluralidade de esportes
e modalidades. Também quero diferenciar um pouco o senso comum.
Às vezes, as pessoas falam que o Brasil deveria fazer como a Jamaica,
poucas provas. Algumas ex-repúblicas soviéticas tiveram sucesso no
levantamento de peso, numa ou outra modalidade. Achamos que não,
que o Brasil tem uma tradição esportiva múltipla, tem tradição no futebol, no handebol, no basquetebol, no voleibol, no atletismo. E isso
precisa estar refletido. Não basta ter ótimos resultados numa única
modalidade. O Brasil quer ver aquela sua prática esportiva tradicional,
que é conhecida do país, com sucesso. Também isso é importante.
É importante também essa qualificação das equipes. Aqui estamos
falando da criação de um mercado de trabalho em torno do esporte,
que é importante. Nós precisamos de médicos do esporte, psicólogos
do esporte, fisiologistas, técnicos, gestores. Essa equipe toda que hoje
dá suporte a um resultado esportivo precisa existir, e esse mercado de
trabalho precisa consolidar-se agora, durante os jogos. É um excelente
momento para essa profissionalização do esporte.
É preciso também que as entidades esportivas encarem o desafio da
gestão. Nós sabemos que temos muitas limitações e temos alguns casos de sucesso. A Confederação Brasileira de Vôlei e a Confederação
Brasileira de Judô são dois bons exemplos de sucesso na gestão administrativa e técnica do esporte, mas sabemos que, na média, as nossas
entidades esportivas precisam dar um salto de qualidade gigantesco.
É preciso também um amplo trabalho de base esportiva. Começamos,
prof. Jorge, a chegar perto das fronteiras entre o que é a inclusão, o acesso ao esporte para todos e uma prática esportiva de maior organização,
já voltada para uma competição. Essas bases precisam ser amplas, porque também é possível ter resultado esportivo com uma ultraespecialização. Alguns países fizeram isso.
Nós estamos falando que o caminho para o Brasil não deve ser esse.
Não é questão de selecionar cem pessoas, injetar dinheiro, jogá-lo num
centro no exterior e formar... Não. Nós queremos ter esse resultado esportivo, mas queremos que ele seja reflexo de uma base esportiva alta,
desenvolvida, grande, espalhada por todo o território nacional.
O ministro Aldo Rebelo tem falado muito sobre a importância de nacionalizar os efeitos benéficos dos Jogos Olímpicos. É preciso que todos
os estados brasileiros tenham oportunidade de usufruir desse benef ício.
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Para isso, é preciso de quê? De infraestrutura. Precisamos de centros
de treinamento nacionais, estaduais, municipais, privados; clubes, por
exemplo, que precisam ter uma estrutura e um alinhamento. Ou seja, é
preciso ter uma organização em torno da qual toda essa prática esportiva vá organizar-se com o objetivo específico.
Quando falamos desse objetivo de 10... Aqui é só um quadro ilustrativo que demonstra, nos últimos três Jogos Olímpicos – talvez ali
a transparência não esteja boa –, uma quantidade de medalha e uma
quantidade de modalidades em que se conquistaram essas medalhas.
Estamos falando que em 2004 o Reino Unido foi o décimo colocado e
teve 30 medalhas no total, em 12 modalidades. Em Pequim, no total
de medalhas de ouro, a Ucrânia e a França ficaram em décimo lugar.
A França teve 39 medalhas no total em 16 modalidades; a Ucrânia
teve 27 em 14. Agora, em Londres, o décimo por total foi a Itália, com
28 medalhas em 15 modalidades, e o décimo por ouro, Austrália, com
35 medalhas em 13 modalidades. O Brasil, para a gente ter uma noção, nessas últimas Olimpíadas, fez 17 medalhas no total, em apenas
nove modalidades.
O que queremos discutir e mostrar aqui? Se queremos chegar ao nosso
objetivo, é preciso haver uma pequena revolução no esporte brasileiro.
Ainda estamos longe desse objetivo, não só na quantidade de medalhas,
mas na quantidade de modalidades em que temos sucesso. É preciso dar
uma condição mais ampla a todas essas modalidades para a prática.
Que desafios estão colocados? O primeiro desafio que o Ministério
do Esporte diagnostica é uma contradição criada entre uma gestão privada do esporte e um financiamento público do esporte. O esporte brasileiro nos últimos anos cresceu com financiamento público, mas com
uma gestão privada. Isso introduz um fator de crise ou de inadequação
que precisa ser resolvido.
Também vimos que não há um sistema nacional que articule, primeiro, União, estados e municípios. Temos ainda questões de gestão no
sistema educacional ou no sistema de saúde, mas temos esses papéis
muito definidos. O Sistema Único de Saúde define qual é o papel de cada
um. No esporte, não temos isso. Não há uma definição clara, legal, de
exatamente qual é o papel da União, qual é o papel do estado, qual é o
papel do município. E isso precisa ser articulado. Principalmente quando olhamos para a questão da educação, para a questão de chegar às
crianças com esses valores, eu preciso das redes municipais e estaduais
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de educação. As escolas estão ali, é uma gestão municipal ou uma gestão
estadual com alto grau de descentralização. Como se articula isso?
Mesmo no sistema esportivo – Comitê Olímpico ou Paralímpico,
confederações, federações e clubes –, ainda não temos um sistema adequado de gestão. A Lei Agnelo/Piva resolveu o financiamento do Comitê
Olímpico e do Comitê Paralímpico, basicamente. Ela contribuiu para o
financiamento das confederações esportivas, mas temos ainda uma ausência total de financiamento à atividade das federações estaduais. Os
governos estaduais não atuam junto às federações estaduais. Isso gera
uma lacuna no meio da base esportiva e também dos clubes.
Os clubes já tiveram uma história no Brasil, e esses clubes foram perdendo essa tradição esportiva ao longo do tempo. Hoje, o associado do
clube não quer pagar por uma prática esportiva, ele quer pagar por serviços. Alguns anos atrás, isso era comum, havia o sócio militante, que ia
lá praticar. Havia uma vocação esportiva que foi se perdendo na maior
parte dos clubes. Hoje temos algumas exceções e, felizmente, há até uma
tendência de recuperação. Hoje os clubes são muito preocupados com
essa questão. Mas é preciso arrumar isso.
O que gerou isso? Programas de investimentos em desporto dispersos
e desarticulados, um subaproveitamento dos recursos que estão disponíveis, uma ausência de avaliação de resultados. Não é à toa que o Ministério
do Esporte se manifestou sobre uma meta de medalhas e a cobrou. É preciso ter resultados. O fato de haver uma cobrança ou o estabelecimento de
uma meta não significa necessariamente que se vá atingi-la ou, se ela não
for atingida, que se fez algo errado. Mas é onde se estabelece o debate entre uma expectativa e um resultado. Aí, cria-se uma avaliação da política
para saber onde se acertou e onde se errou. Há problemas vários de gestão
e de governança por essa desarticulação completa.
O que propusemos, então? Propusemos – estamos explicando nesses
três níveis muito facilmente. Isso foi aprovado em lei no ano passado,
e vamos falar um pouquinho sobre isso – três ações básicas. O estabelecimento dessa formulação da política do esporte... E aqui faço um
parêntese. Não podemos mais falar só do esporte, temos que falar da
política do voleibol, da política do handebol, da política do futebol, da
política do hipismo, que são diferentes, são absolutamente diferentes, e
há um papel do governo, nos seus mais diversos níveis federativos, do
Comitê Olímpico ou do Comitê Paralímpico e das confederações. Ou
seja, o Ministério do Esporte, com o Comitê Olímpico e a Confederação
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Brasileira de Basquete, precisam definir uma política geral para o basquete brasileiro. É nesse nível que estamos trabalhando hoje.
Precisamos trabalhar, em função dessa política, com as fontes de financiamento hoje disponíveis. Já temos um nível de financiamento bem
razoável, se considerarmos a história do Brasil. Ainda estamos longe de
universalizar o acesso ao esporte. Estamos longe de ter uma situação
como a da China, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, mas temos um
nível de financiamento que nunca tivemos antes e que precisa ser trabalhado de outra forma.
Precisamos de uma execução descentralizada da política de esportes.
A grande mudança que estamos propondo é que o município, o estado,
a escola possam ter um papel nessa política.
Então, essa política precisa estar definida, precisa haver um nível de
financiamento adequado e uma execução descentralizada. O que acontecia até pouco tempo atrás era que a confederação do esporte “x” fazia seu planejamento, queria receber recursos e executar o que vinha.
Estamos propondo, então, essa mudança. Vamos definir essa política
junto com a confederação, mas essa execução passa a ser tarefa de toda
a sociedade brasileira, não só da entidade esportiva. Isso é importante.
Para consolidar esse sistema, foi aprovada no ano passado a Lei
nº 12.395, de 2011, que estabelece uma série de programas de implementação que achamos ser estruturantes e importantes agora: a rede
nacional de treinamento, a cidade desportiva, o aprimoramento do
Bolsa-Atleta, os contratos de empenho com as confederações, enfim,
um aprimoramento geral dessas legislações. Vou detalhar um pouquinho mais na sequência.
Também era preciso ter maior interação com as entidades e com os
estados. Então, hoje temos um trabalho muito mais próximo nesse sentido de tratar modalidade a modalidade.
Adoção de planos de metas e pontos de controle para o desempenho. Então, é preciso que esse recurso seja aplicado, que saibamos exatamente o que queremos com cada um. Quando avaliamos Londres,
temos que dizer que o judô teve um grande sucesso, que o boxe teve
um grande sucesso, mas que o atletismo, pelo nível de financiamento
que teve, deixou muito a desejar. Agora, vamos ter que refletir, analisar
e ver o que aconteceu com o atletismo. A natação está numa situação
intermediária. Teve duas medalhas, o que na nossa história é um bom
desempenho, mas talvez, pelo nível de financiamento que teve, poderia
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ter outra condição. Começamos a trabalhar também com maior proximidade com as seleções brasileiras, com os atletas, e começamos esse
processo de recuperação das relações esportivas.
Aonde queremos chegar? A figura da pirâmide para retratar o alto
rendimento é uma coisa já meio batida, mas o que estamos querendo
constituir através do Brasil é uma lógica de organização dessa prática
esportiva. O Brasil é um país de dimensões continentais, e a prática de
esporte cada vez mais exige equipamentos, instalações, profissionais à
disposição. Temos dificuldade, ainda, em todas as regiões, em todas as
cidades, de ter todos esses equipamentos à disposição dos nossos jovens, das nossas crianças. Então, é preciso que esse sistema se articule.
A nossa proposta é ter um centro federal, que seria o nosso legado do
parque olímpico – o parque olímpico do Rio de Janeiro se transformaria,
pós-jogos, no grande centro nacional de treinamento do Brasil, e essa
experiência dos centros nacionais é a experiência de todos os países que
têm um alto grau de desenvolvimento na prática de alto rendimento –,
articulado com centros regionais – agora já estamos vendo os governadores se mobilizarem para ter também centros que cumpram esse
papel na região –, articulados com centros locais, onde vamos chegar
aos clubes, ao Sistema S, às instalações militares. Esses vão poder, por
capilaridade, fazer esse diálogo com as escolas, com a iniciação esportiva, com o Segundo Tempo, enfim, com todos os programas sociais de
todos os níveis de governo.
Mas precisa haver um caminho. Qual a dificuldade do Brasil? Se eu
descobrir um atleta com potencial para o pentatlo, por detecção, por
análises científicas, por exemplo, no Ceará, não tenho equipamento para
essa prática lá. Então, é preciso que exista uma lógica, para que o Brasil
possa dar chance a todos os talentos que aparecem no território nacional de se desenvolver e percorrer um caminho. Se aparecer no Ceará e
tiver uma coisa próxima – um centro regional na Bahia, por exemplo –
que possa significar um estágio de desenvolvimento e se, a partir de um
estágio de um, dois ou três anos, num centro regional, essa pessoa possa
ir para um Centro Nacional, serão etapas que estarão sendo cumpridas
e atletas que estarão entrando num acompanhamento do país sobre o
seu desenvolvimento.
Na verdade, quero falar aqui um pouco sobre a construção dessa lógica esportiva por modalidade. Para cada uma das modalidades nós temos que saber desse caminho, para que, cada vez que apareça na escola
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ou num clube um talento esportivo, não o deixemos se perder e consigamos investir no seu desenvolvimento.
Há alguns exemplos em que estamos trabalhando, como São
Bernardo, Caxias e Vitória. Por que estamos falando nisso? Nós estamos
dando esse exemplo porque quando se fala da escola é preciso chegar
à cidade, à cidade que pode chegar nessa capilaridade desejada, e que
a prática que se tenha na escola ou no clube seja suportada por esses
centros. Então, quando se fala em Caxias do Sul ter canoagem, nós precisamos trabalhar com a iniciação esportiva também na canoagem, para
que, se aparecer ali um talento, ele possa seguir. Se aparecer um talento
da canoagem numa outra cidade que não tenha uma instalação adequada para o seu desenvolvimento, nós vamos perder aquela chance.
Então, nós estamos trabalhando com a ideia de que a cidade também
se especialize numa certa modalidade. Por efeito educacional, por efeito
do olimpismo, não muda muito, prof. Jorge, a modalidade a ser adotada. Mas como essa prática esportiva, hoje, é mais sofisticada e mais
cara, não dá para se oferecer quarenta e tantas modalidades numa única
cidade, então, vamos especializar e ter então na escola a condição de
fazer aquela prática, ou no clube, que é um centro mais desenvolvido. E
que se possa ter não só infraestrutura, mas os profissionais adequados
para fazer um desenvolvimento, e que esses centros estejam no radar do
Sistema Nacional de Esporte, para que esses atletas possam prosseguir.
Os investimentos que nós temos feito nessa área são dessa ordem,
que estão nesse ciclo olímpico passado: a Lei Agnelo Piva destinou
quase 600 milhões de reais para o Comitê Olímpico e 107 milhões para
o Paralímpico; as estatais, de 2008 a 2012, investiram 476 milhões –
aqui precisamos tomar cuidado com a informação. Quer dizer, esse
investimento é geral. Há eventos esportivos, uma série de coisas. Não
significa um investimento no ciclo olímpico necessariamente, é algo
mais amplo. A Lei de Incentivo investiu, só na preparação de atletas de
seleções, 67 milhões; e o Ministério do Esporte, 200 milhões. Esses são
os números da nossa preparação.
Trata-se de um programa muito importante para nós, que tem
essa função também de capilarizar a prática esportiva. Nós hoje estamos anunciando mais 609 bolsas. Estamos com mais de 4.800 atletas
que têm apoio do govenro federal com bolsa. O programa de bolsa
foi, nessa Lei nº 12.395, remodelado com aumento das bolsas, houve aprimoramento. Antigamente, não era permitido dar bolsa para
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quem tivesse patrocínio. Investimos, neste ano, 66 milhões de reais.
Nós tivemos aí 111 bolsistas na nossa delegação. Felizmente, alguns
são campeões. É interessante demonstrar isso no Bolsa-Atleta e nessa capilaridade, quando falamos em apoiar quase cinco mil atletas.
Quando falamos da Yane, dos irmãos Falcão, da Sara Menezes, do
Rafael Silva, um pouco menos do Bruno, estamos nos referindo a
atletas que não estavam na rota do patrocínio; os grandes patrocinadores não apostavam que conseguiriam uma medalha. Ou seja, eram
atletas que contavam com muito pouco apoio. A Yane contava com
o apoio do Bolsa-Atleta e do Exército Brasileiro; os irmãos Falcão
contavam com o apoio do Bolsa-Atleta e da Petrobras. Este apoio
mais amplo, por meio do Bolsa-Atleta, é fundamental e vem desde
a Olimpíada Escolar e da Olimpíada Universitária. Por quê? Porque
é uma tentativa de dialogarmos com essa prática nas escolas, incentivando-as a investir no esporte. Para nós, a necessidade do esporte
na escola já está consolidada, mas na escola isso ainda não está claro. Nós precisamos ganhar o coração e a mente dos secretários de
educação e dos diretores das escolas, para que o esporte tenha esse
protagonismo nas escolas que hoje não tem. Portanto, trata-se de o
Bolsa contemplar essas categorias escolares.
Aqui nós temos mais uma homenagem nossa. O Felipe, a Maíra,
a Adriana, o Artur, de novo, são os nossos exemplos do Bolsa-Atleta
que estavam recebendo apoio, mas sem grandes apostas de patrocínio.
Como nós fazemos, não podemos esquecer os paralímpicos, que representam um mundo à parte, um mundo absolutamente esquecido.
O desafio do legado escolar educacional, para o esporte paralímpico, é
fenomenal, uma experiência transformadora. É algo que nós estamos
mais longe ainda de conquistar.
O Ministério do Esporte e o govenro federal têm como diretriz tudo
o que fazemos para o esporte olímpico fazermos para o esporte paralímpico – é algo que sempre mencionamos. Mas eu gostaria também de
dizer e colocar para debate dos Srs. Deputados que, apesar de termos
os melhores resultados de medalhas, esse desafio, em termos de inclusão, de chegar à escola, é um grande desafio em que o Brasil está dando
apenas os primeiros passos, tendo em vista a conquista desses direitos.
Também estamos pensando em como trabalhar com os jovens que
se destacam. A Lorrane, do badminton, é fruto de um trabalho social
dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. O que nós estamos vendo
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é que o Brasil, cada vez mais, tem dependido dos resultados da ascensão
das classes C e D no esporte. Essas pessoas é que têm representado os
grandes resultados que temos alcançado no esporte brasileiro. Então,
trata-se de mais um reforço daquilo que o Prof. Jorge disse, ou seja, nós
precisamos conseguir ampliar a base, o acesso ao esporte, para que esses talentos que temos nas classes que têm menos condições de ter uma
prática esportiva organizada, que eles possam ascender – aqui nós estamos falando de ascensão social, de desenvolvimento das famílias, de
valores muito caros para o país.
Esse centro é um exemplo, é um centro local, dentro desse nosso conceito. Ele está numa comunidade pobre no Rio de Janeiro, foi um investimento de recuperação e construção de dois milhões de reais do Ministério
do Esporte. Hoje, a Lorrane e outros jovens entre 15 e 16 anos são campeões pan-americanos nas suas categorias, com apenas quatro anos de
trabalho. São exemplos desse potencial que o Brasil terá, se seguirmos o
caminho desse acesso.
Aqui temos também um exemplo de recuperação de práticas que
estavam abandonadas, como o basquete brasileiro, que já foi campeão
mundial. Hoje, o basquete brasileiro tem um campeonato grande, mas
que, por problemas de gestão da Confederação, tinha morrido. Agora
ressurge com uma liga profissional, e com esses investimentos nós conseguimos novamente obter resultados. Tivemos, pela primeira vez na
história, um resultado no Sub 19, ou também no handebol feminino –
não sei quem assistiu aos jogos –, mas a seleção feminina também nos
orgulha. Nós conseguimos criar esse alinhamento. O handebol talvez
seja na escola o esporte mais praticado ou que sempre se vê. Então, por
que não conseguimos nos desenvolver? Esse alinhamento vai permitir
resolvermos isso.
Eu vou encerrar por aqui, porque são muitos exemplos, para passarmos para o debate. A ideia era dar alguns exemplos do potencial todo
que o Dr. Jorge mencionou. Se continuarmos trabalhando, nós poderemos falar seis horas somente sobre esses exemplos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradecemos ao secretário Ricardo Leyser Gonçalves pelos esclarecimentos prestados.
Quero parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que realiza em sua secretaria, no Ministério do Esporte.
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Destaco a importância das conquistas que o Brasil tem tido agora em
Londres e da preparação deste novo ciclo olímpico, para que nós possamos realmente fazer bonito em 2016 aqui, no Brasil.
Quero deixar aqui uma sugestão ao Dr. Ricardo Leyser. Já que estamos num momento de preparação para a Copa e para as Olimpíadas de
2016, seria importante que se pensasse um programa de governo para
que cada capital de estado do país tivesse um centro olímpico. Se o país
desse prioridade a que se construísse um centro olímpico em cada capital, já teríamos 27 centros olímpicos construídos no Brasil. Certamente,
com esses centros olímpicos, com as modalidades conforme a vocação
de cada cidade, poderíamos dar um salto muito grande para 2016. Já que
estamos construindo os estádios para a Copa, então vamos construir
centros olímpicos para preparar nossos atletas para 2016.
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – Vou levar ao ministro
sua sugestão. É perfeita.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Ótimo. Agradeço.
Encerradas as exposições, passamos à fase de debates, com a participação dos inscritos.
Passo a palavra ao ilustre deputado João Arruda, presidente da Frente
Parlamentar da Atividade Física e um dos signatários do requerimento,
para que ele faça as inquirições que desejar.
O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar V.Exa. e os deputados aqui presentes, como o
deputado Romário, que foi – e ainda é – atleta e traz aqui a experiência
dos momentos tanto de felicidade quanto de dificuldade pelos quais
deve ter passado em sua vida e em sua carreira, contribuindo muito
com o debate.
Quero agradecer a presença ao presidente do Conselho Federal de
Educação Física e aos presidentes dos conselhos regionais de educação f ísica. Hoje, na nossa caminhada e na mobilização para este novo
ciclo olímpico, estava presente o Almir Gruhn, que é da Federação
Internacional de Educação Física e que aqui representa o Gilberto, presidente do Sindicato de Academias de Ginástica. Enfim, quero agradecer
a participação a todos em nossa caminhada.
Nós estamos começando este debate no momento certo, porque
concluímos nossa participação nos Jogos de Londres, que acabaram de
terminar, e estamos iniciando este novo ciclo.
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O esporte no Brasil é avaliado segundo o resultado nos jogos olímpicos, o que é um erro, do meu ponto de vista, porque nós somos avaliados
pelas medalhas, e a mídia, a imprensa e até mesmo nós, que fazemos essa
análise, não avaliamos as modalidades coletivas, aquilo que está inserido
na nossa cultura e em que levamos vantagem sobre outros países e que,
quando se analisa o quadro de medalhas, não é levado em consideração.
A discussão começa aqui – talvez até equivocada – sobre o que nós
vamos fazer em 2016. O Brasil estará entre as dez maiores potências nas
Olimpíadas. Ou seja, dentro daquele quadro, nós vamos ter medalhas de
ouro, de prata, enfim, vamos estar entre os primeiros. Acho que quatro
anos é pouco tempo. Se nós estivermos nesse quadro, provavelmente
será por muita sorte e não por um trabalho realizado a longo prazo.
Mas acho que é possível fazer um trabalho direcionado. É lógico, alguns
países já o fizeram no passado, criando centros de excelência, investindo
em esportes individuais, potencializando aquilo que estava dando certo,
o que rendeu medalhas no passado. Isso para conseguir esses resultados.
Mas acho que o esporte tem que ser maior. E o momento de discutir as Olimpíadas é o momento de discutir o esporte no país, porque nem nós ou o poder público, o govenro federal, as prefeituras, as
confederações, os clubes ou os conselhos regionais de educação f ísica podemos controlar o esporte. Nós só vamos ganhar com o esporte
quando o esporte nos controlar – e não nós controlarmos o esporte –,
quando ele fizer parte da nossa vida, da nossa cultura, do nosso dia a dia,
quando percebermos que a cada esquina há alguém praticando esporte,
jogando basquete e vôlei.
E, para isso, nós precisamos – e daí a responsabilidade do poder
público – criar o esporte-oportunidade. Esse projeto pode ser a longo
prazo, e que se dê acesso a equipamentos esportivos, ampliando-se as
modalidades nos esportes de base nas escolas públicas, nas praças, nos
parques, para que as pessoas possam praticar.
Eu acho que nós, a longo prazo, com isso, vamos formar, com
certeza, melhores cidadãos, mas também atletas. E como formar atletas? Eu sugiro aqui e aproveito a sugestão do presidente – associo-me a ele pela sugestão –, que se dê continuidade ao esporte. Primeiro, temos uma grande população em nosso país.
E países populosos, consequentemente, formam grandes atletas também. Temos mais chances de formar esses atletas do que países menos
populosos, mas esse processo precisa ter continuidade.

309

Temos que oferecer a modalidade de esporte, mas a oportunidade
não termina no esporte. O Fernando Mezzadri, da Universidade Federal
do Paraná, está aqui presente e é especialista em sociologia esportiva. O
esporte não pode parar pela falta de perspectiva de futuro para o atleta.
Ouvimos aí sobre os atletas que passam por dificuldade, que não têm
dinheiro ou estrutura para se manter. Mas eles têm que continuar na
universidade. E a brilhante sugestão do nosso presidente é que se poderia trabalhar em parceria com as universidades.
Esses centros de excelência, centros olímpicos, podem ser instalados nessas universidades. E podemos fazer um trabalho de valorização
da educação f ísica, que hoje pode dar todo o assessoramento a esses
atletas. É o fisiologista, o psicólogo esportivo, o médico esportivo. A
educação f ísica não para simplesmente no bacharel de educação f ísica.
Muitos ampliam seu conhecimento, aperfeiçoam seus conhecimentos
através de cursos de pós-graduação, de mestrado nessas áreas. Nós daríamos um salto de qualidade na educação f ísica e no laboratório que estaríamos estabelecendo para dar continuidade ao processo de evolução
do talento desses atletas e, consequentemente, nós estaríamos também
formando campeões.
O projeto seria de longo prazo, para se obter medalhas também. Mas
sem que o nosso foco principal sejam as medalhas. É preciso gestão
também. Não é apenas o esporte-oportunidade. É por isso que sugiro
que façamos um trabalho pelas universidades.
Associo-me ao nosso presidente por suas palavras. Cumprimento
o Ricardo Leyser. Agradeço-lhe pela presença em nossa Comissão.
Coloco-me à disposição, por intermédio da Frente Parlamentar de Apoio
à Atividade Física para o Desenvolvimento Humano. Agradeço também
ao presidente do Conselho Federal de Educação Física, que aqui se manifestou. Nós vamos ser vitoriosos de fato não quando estivermos entre
os 10 no quadro olímpico, mas quando sentirmos... Isso não será pela repercussão que terá na mídia, mas quando sentirmos em nossas cidades
do país inteiro que as pessoas estão praticando atividade f ísica, dentro
das academias de ginástica, nas academias abertas, que são programas
do govenro federal. Temos programas de academias do Ministério do
Esporte também. Mas quem quiser praticar pode participar, porque ali
eles terão acesso aos equipamentos necessários para a prática.
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É de responsabilidade constitucional oferecer isso, por meio do poder público. E nós estamos aqui, vamos estar sempre, para valorizar, incentivar e também cobrar.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço ao nosso
presidente da Frente Parlamentar da Atividade Física, deputado João
Arruda, a participação.
Convido agora o deputado Romário e ex-atleta olímpico.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Boa tarde, presidente; boa tarde
a todos os nobres colegas; a todos os presentes que foram citados pelo
nobre colega João Arruda, a quem parabenizo, além dos colegas Flávia
Morais, André Figueiredo, Otavio Leite. E parabenizo o presidente José
Rocha por esta audiência pública, que realmente é um grande momento,
por ser logo ao final das Olimpíadas. Acredito que seja de grande relevância esta audiência pública.
Agradeço ao Sr. Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de
Educação Física, a presença; e ao Sr. Ricardo Leyser, secretário nacional
de esporte e alto rendimento do Ministério dos Esportes.
Concordo cem por cento com tudo o que foi dito pelo nobre colega João Arruda. Gostaria apenas de acrescentar algumas coisas. Não só
como deputado federal e brasileiro, mas, como o próprio presidente citou, ex-medalhista olímpico. Tive a honra e o prazer de vestir a camisa
da Seleção e participar de uma Olimpíada, o que foi realmente algo que
marca na vida de qualquer jogador, de qualquer atleta, e na minha não
foi diferente.
Desta vez, não tive a oportunidade de trazer a medalha de ouro, mas,
realmente, a medalha de prata, como o presidente falou aqui, é um grande
resultado, apesar de nós, brasileiros, não entendermos muito bem isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Mas pelo menos trouxe a de ouro de comentarista.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – (risos) Para alguns, presidente.
Vou entrar diretamente em algumas perguntas que acho importantes, na minha maneira de ver, segundo o que ouvi aqui.
Estive em Londres e vi que não foi por falta de verba que o resultado
do Brasil nessa Olimpíada, na minha opinião, foi tão ruim, apesar de
termos aqui que a expectativa do govenro federal nessas Olimpíadas era
de 20 medalhas, e a do COB era de 15.
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Pelas verbas do COB, foi dado a ele, tanto pela Lei Agnelo/Piva
quanto pelos outros repasses do govenro federal, por intermédio do
Ministério dos Esportes e contratos de estatais – tenho até aqui que
saíram, em 14 de agosto agora, no Estadão –, quase dois bilhões de
reais. Isso significa um aumento em relação à Olimpíada retrasada, em
Pequim – 140 a 160 milhões a mais de aumento.
Então, acredito que o resultado foi muito ruim, na expectativa do
que se recebeu. Na minha opinião, poderíamos ter aplicado melhor esse
dinheiro. Todos sabemos que lá, na preparação dos atletas, as instalações foram feitas no Crystal Palace, um lugar caríssimo. A Casa Brasil
parecia um castelo, onde foram gastos um tanto de milhões. A verba
dada ao COB nestes últimos quatro anos, que era exclusivamente para
que tentássemos trazer um pouco mais de medalhas, no geral, na minha
concepção, foi mal empregada.
Então, Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas perguntas: quanto
ao esporte de base e da escola, como está a educação f ísica neste momento? Não é preciso desviar um pouco o foco da busca por resultados
e medalhas para, assim, garantirmos um legado socioeducacional para
a juventude brasileira, apesar de sermos sede da próxima Olimpíada?
Da Lei da Loteria, de nº 10.264, por exemplo, apenas 10% são investidos no esporte socioeducacional. Na sua opinião, não é preciso rever essa
prioridade, já que o esporte de alto rendimento beneficia poucas pessoas?
Como está a formação dos professores de educação f ísica nas universidades em relação à qualificação dos técnicos?
Como educador f ísico, o que o senhor acha ser necessário fazer para
melhorar o desempenho dos atletas brasileiros daqui para frente?
Segundo o jornalista José Cruz, a dois quilômetros do Ministério do
Esporte, na Universidade de Brasília (UnB), na Faculdade de Educação
Física, há duas pistas de atletismo profissional abandonadas há alguns
anos. E no Centro Olímpico, as duas piscinas estão desativadas há quatro anos para reparos – todas profissionais.
Com relação ao resultado insatisfatório que tivemos nessas duas modalidades, não passou da hora de rever essas situações, ou seja, as pistas
e piscinas que os nossos atletas possam usar para que tenham melhores
rendimentos? Nas situações citadas, as pistas e piscinas não foram usadas durante os últimos quatro anos. Não estou dizendo que a responsabilidade foi das pistas, muito menos das piscinas, mas, na minha opi-
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nião, são lugares como esses que os nossos atletas poderiam e deveriam
usar de maneira bem mais apropriada e mais interessante.
Essas são em princípio as perguntas que faço ao senhor.
Agora, dirijo minhas perguntas ao Sr. Ricardo. Para mim, os grandes legados olímpicos seriam o direcionamento do dinheiro público
para a democratização do esporte, para garantir a saúde e a qualidade
de vida do povo brasileiro. O governo pretende pulverizar os recursos
federais e massificar o esporte sem privilegiar apenas o alto rendimento daqui para frente?
O ministro Aldo Rebelo tem falado da necessidade de se elaborar
uma política pública voltada para o esporte. Como será? E por que
tem demorado tanto tempo, já que o partido dele, o PCdoB, está nessa
pasta desde 2003?
Os ministros anteriores investiram tempo e muito dinheiro em três
conferências do esporte nos últimos anos. Como o senhor trabalhou
em algumas gestões passadas, inclusive na organização dos caríssimos
Jogos Pan‑Americanos de 2007, poderia nos dizer como toda essa discussão valeu na prática.
Como garantir que a tal política mencionada pelo ministro Aldo será
de Estado e não só de governo?
O Ministério do Esporte distribui dinheiro às estatais fazendo o mesmo, e o COB gerencia o dinheiro da Lei nº 10.264. Resultado: cada um
aplica como quer, sem o plano integrado, sem metas bem definidas. Na
hora de prestar contas, o Ministério do Esporte fala uma coisa e o COB,
outra. Por que então o Ministério do Esporte não cobra resultado do
COB, já que a União é o principal financiador desse esporte?
Apenas para reflexão. Historicamente, o CPB, com muito menos recursos, entrega resultados muito mais satisfatórios do que os nossos.
Inclusive, acabei de ouvir do senhor exatamente este grande problema: o
dinheiro vem público, e quem o comanda é o privado. Então, não existe
ou não vem existindo uma sintonia em relação a isso.
A verba que vem entrando nos cofres do COB – essa é uma pergunta particular – vem sendo, pelos resultados que temos visto, mal
investida ou pode haver a possibilidade de desvio para o bolso de algumas pessoas?
Nós tivemos, nestas Olimpíadas, 17 medalhas e ficamos no 22º lugar.
Nas de Pequim, tivemos 15 medalhas e ficamos no 23º lugar. Com o
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aumento de verba... Na verdade, esses dois milhões foram somente para
patrocínio, Lei Agnelo/Piva e Ministério do Esporte. Segundo outras
fontes, o recebimento de verbas foi até maior do que esse valor.
Para finalizar, pergunto: por que, com tanta verba, com tantas pessoas capazes, com um país tão grande como o nosso, nós ficamos atrás de
países que não têm a mínima relevância em determinado esporte, nem
na modalidade desse esporte?
Uma coisa interessante, a Grã-Bretanha gastou 1 bilhão e 600 e ficou em terceiro lugar. Ou seja, em cima dos dois bilhões, eles gastaram
400 milhões a menos e conseguiram o quarto lugar.
Eu pergunto ao senhor: definitivamente, o ciclo dessas pessoas do
COB não acabou? Vou respeitar a sua opinião, mas aí já vai a minha:
eu acho que, como foi feito na CBF, está na hora de mudar um pouco a
cara do COB. Pelo que vimos, hoje, o interesse das pessoas do COB é
se o dinheiro não está sendo bem aplicado, ou se está sendo roubado.
Eu acho que está na hora de começarmos a colocar lá pessoas mais
sérias, mais capazes e que realmente olhem para o resultado positivo
do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Agradeço pela participação ao deputado Romário, atleta olímpico, medalhista.
Passo a palavra ao ilustre deputado Izalci, representante do Distrito
Federal.
O SR. DEPUTADO IZALCI – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
senhores convidados, apesar de participar da Frente Parlamentar da
Educação Física, acabei caindo aqui de paraquedas. Aqui do lado havia a
Comissão Especial para a Reforma do Ensino Médio. Mas a gravidade é
tamanha que nós não conseguimos nem reunir a Comissão da Reforma
do Ensino Médio. E vejo que uma das soluções que teremos para o ensino médio é exatamente a implementação da educação integral, que
passa, evidentemente, pela implantação do esporte educacional.
Vejo que o investimento para os Jogos Olímpicos depende muito do
investimento que se faz na educação, principalmente no ensino básico.
Acho até que o investimento na escola é um pré-requisito mais importante do que os centros olímpicos de alto rendimento. Se tivéssemos
em todas as escolas um espaço para as atividades, como tínhamos antigamente... Eu, particularmente, quando estudei aqui em Brasília, em
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1970, no Ginásio do Guará, praticava salto em distância, salto em altura
e futebol. Tinha tudo isso na minha escola, que era pública. E hoje, não,
todo mundo é obeso, ninguém pratica mais esporte, não tem mais...
O que falta neste país são políticas públicas de Estado, como disse
o deputado Romário. Nós temos políticas de governo. Cada ministério
é de um partido, e é verdade isso. O Ministério do Esporte é do PCdoB
há algum tempo e não conversam. A política do esporte é uma coisa, a
educacional é outra, a política da saúde é outra, uma é do PMDB, outra
é do PT, etc., e a coisa não funciona realmente.
O que nós precisamos, de fato, é fazer um investimento de longo
prazo e começar na escola, na educação. É isso que está faltando. Se
tivéssemos a ousadia de investir na educação o que estamos investindo
nas Olimpíadas e na Copa do Mundo... Em Brasília, um estádio de um
bilhão de reais daria para reformar todas as escolas. Hoje eu recebi um
relatório do Tribunal de Contas dando conta de que 85% das escolas de
Brasília, que é a capital da República, estão sem condições de funcionamento. Imaginem no resto do país!
Não dá para se falar em Olimpíadas, em esporte, sem falar primeiro
em educação. Aliás, infelizmente, aqui, no discurso, educação é tudo.
Nós fomos surpreendidos, na semana passada, com um recurso, no plenário, contra o Plano Nacional de Educação. Já tínhamos aprovado, por
unanimidade, na Comissão Especial de Educação, os 10% do PIB para a
educação. Agora, oitenta deputados assinaram recurso jogando para o
Plenário. Poucos deputados sabem disso. Mas nós vamos lutar, porque
sem esses recursos não dá para fazer nada.
De qualquer forma, parabenizo todos os expositores. Acho que a
questão do investimento no esporte é fundamental. Inclusive a explicação feita sobre os objetivos do esporte, que não são somente a medalha,
mas toda uma filosofia de vida. Não é à toa que as pessoas diziam que o
importante não é ganhar, mas competir. Acho que vem daí. Realmente
o caminho para melhorar o número de medalhas, a educação, o rendimento esportivo e a saúde é o investimento no ensino básico, dotando
imediatamente as escolas do ensino médio. O grande problema que temos de enfrentar nos próximos dias é a reforma do ensino médio. E
aí a educação f ísica no contraturno é fundamental. O maior celeiro de
atletas é exatamente na escola que se consegue. Evidente que temos de
investir realmente no esporte de alto rendimento, tem que fazer tudo
isso, mas com políticas de Estado.
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Não vou nem falar aqui, porque já falei demais sobre o Programa
Segundo Tempo. Para mim, foi um desvio de recursos violento, quando se colocou ONGs picaretas tomando conta disso. Eu só fiz 18 auditorias. Das 18, todas elas desviaram muito dinheiro, roubaram mesmo,
não são 10%, 20%; são 100%. Está lá a auditoria, já entreguei para tudo
quanto é órgão.
Acho que o Brasil precisa realmente, como o deputado Romário disse, de uma mudança radical, inclusive na gestão. Não dá para pegar...
Deputado Romário, não sei qual é a opinião de V.Exa., mas eu vim
para cá na expectativa... Já pela segunda vez, eu recebi uma sugestão, o
presidente abriu a reunião falando sobre a questão da previdência nos
clubes e que a discussão era de que teria de colocar mais recursos nos
clubes, principalmente das estatais, da Petrobras, etc. Não sei se a pessoa que passou isso para mim é antivascaína, nem perguntei se é flamenguista, mas o que ele me disse é que eu tinha de apresentar um projeto
proibindo as estatais de patrocinarem clubes profissionais – o Vasco
está sendo patrocinado pela Eletrobrás, se não me engano –, que deveriam patrocinar exatamente o esporte amador, o de alto rendimento,
alguma coisa assim. Eu disse: “Deixe-me participar dessa reunião para
ver se tocam nesse assunto”. E foi exatamente o contrário o que o presidente abordou.
É lamentável ouvirmos de quatro em quatro anos o mesmo discurso: “Poxa, as medalhas!” Todo mundo esperando o ouro, mas cadê o
investimento de longo prazo? Não há nenhum. Daqui a alguns meses esquecemos. Daqui a quatro anos nós vamos discutir novamente a
questão das medalhas.
Quero parabenizar o deputado Arruda pela iniciativa desta audiência pública. Acho que nós precisamos pensar isso grande mesmo, com
projeto de Estado, com a integração do Ministério do Esporte com o
Ministério da Educação. Não há como pensar em uma política isolada do Ministério do Esporte. Nós temos que envolver todo o governo.
Vamos fazer um PAC para isso imediatamente, como estão fazendo em
todos os setores. Como estou cobrando agora para a educação, fazemos
também um PAC do esporte. Na semana passada foi lançado o da ciência e tecnologia. Precisamos envolver, para termos um resultado não de
curto prazo, mas de longo prazo.
O nosso investimento não é para 2016. Temos que fazê-lo. A nossa
esperança é 2020, 2024 com investimento na educação.
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O deputado Romário fez várias perguntas, e eu vou aguardar as respostas. Acho que o grande problema tanto do esporte como da educação é a falta de gestão profissional.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Obrigado, deputado
Izalci.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Deputado Romário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Presidente, tenho três questões
para o Sr. Ricardo.
Sr. Ricardo, em entrevista ao jornalista Juca Kfouri, o ministro Aldo
Rebelo afirmou que o governo implantará cinco mil quadras e outras
cinco mil serão cobertas em escolas públicas. Como o senhor poderia explicar que o Orçamento da União deste ano reservou um bilhão
para isso, mas apenas 8,5% foram aplicados até agora, final de agosto,
conforme revelou o site Contas Abertas? O senhor teria algum tipo de
resposta para isso?
Uma coisa importante que eu não poderia deixar de passar: o senhor,
a Prefeitura e o COI foram citados pelo Tribunal de Contas no relatório
do Pan, sobre um orçamento de 420 milhões que – fizeram uma mágica – virou quatro bilhões. Eu queria saber se existe essa possiblidade.
Primeiro, queria saber qual é o orçamento das Olimpíadas e se existe a
possibilidade de acontecer outra mágica, ou seja, de o valor virar novamente 10 vezes mais.
São essas as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Com a palavra o ilustre deputado Professor Sérgio de Oliveira.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRA – Boa tarde, nobres colegas parlamentares. Apresento-me à Comissão e à Casa
de Leis. Tomei posse há poucos dias, substituindo o nobre companheiro
Ratinho Junior, do Paraná.
Não vou alongar a reunião porque compartilho com os questionamentos do deputado Romário e com toda a fala do nosso querido presidente, no sentido das potencialidades. Um período olímpico não pode
ser só de jogos. O legado cultural e educacional, a qualidade de vida, a
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autoimagem, o financeiro e a saúde para um país são muito mais importantes ou tão importantes quanto o número de medalhas e todo esse
processo de competição.
Como estou iniciando nesta Casa, gostaria de dizer que venho de
Foz do Iguaçu, a terra das Cataratas, e que, no ano que vem, nós sediaremos os X Games. Pela distância de São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba e Porto Alegre, com voos de um hora em média, nossa cidade,
com certeza, sendo o segundo polo de visitação turística do país – as
Cataratas do Iguaçu fazem divisa com a Argentina, Paraguai, tendo a
Itaipu –, está bastante ansiosa e se preparando para o X Games, a Copa
do Mundo e as Olimpíadas tanto no turismo quanto no esporte nacional. A Copa do Mundo em 2014 coincide com o centenário de nossa
cidade, 10 de junho de 2014.
Para finalizar, quero dizer do orgulho de termos no plenário o nosso
ilustre educador, prof. Almir Gruhn, presidente mundial da Federação
Internacional de Educação Física. Foz do Iguaçu sediará, de 12 a 16 de
janeiro do ano que vem, o 20º Congresso Internacional de Educação
Física, que receberá milhares de profissionais do mundo.
Quero convidar os parlamentares para esse evento. A presença do
ilustre ídolo Romário nesse Congresso seria maravilhosa, além de todos os presentes.
Quero trazer essa lembrança da nossa querida terra das cataratas.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – A Comissão dá boas-vindas ao ilustre colega, deputado Professor Sérgio de Oliveira. Estamos
prontos a receber o convite para visitar aquela cidade bonita e participar
dessa beleza natural que oferece ao turismo brasileiro e internacional.
Terminamos a lista dos inscritos. Antes de passar a palavra aos convidados, quero parabenizar e fazer a entrega dos certificados aos estudantes de Educação Física que organizaram 1ª Corrida e Caminhada do
Ciclo Olímpico Brasileiro com Legados Socioeducacionais.
Passo à entrega dos certificados aos estudantes: Débora Esteves
Carvalho. Peço ao Ricardo Leyser que entregue o certificado.
Jaqueline Picanço Queiroz. Peço ao Lúcio que entregue o certificado.
Jefferson Benjamim Santos. Peço ao nosso presidente Jorge Steinhilber
que entregue o certificado.
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Luiz Carlos Borges Monteiro. Peço à secretária Ana Katia que entregue o certificado.
Martinho Meirelles Araújo.
Pedro Mesquita Neto. Peço ao nosso ilustre secretário Ricardo Leyser
que entregue o certificado.
Romildo de Farias Pinto. Peço à nossa secretária que entregue o
certificado.
Rosângela Sancovski. Peço ao deputado Romário que entregue o
certificado.
Zayara Fontenelle de Oliveira. Peço ao presidente do Conselho que
entregue o certificado.
Tiago Silva Duarte. Peço ao secretário Ricardo Leyser que entregue
o certificado.
Fechamos o ciclo da caminhada, meu caro presidente Jorge.
Parabenizamos todos os que organizaram essa belíssima caminhada,
essa atividade f ísica. Realmente foi uma boa atividade f ísica percorrermos um longo espaço em torno do Congresso Nacional.
Passo, então, a palavra ao ilustre secretário, Ricardo Leyser Gonçalves,
para que possa responder aos Srs. Parlamentares.
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – Obrigado, deputado José
Rocha.
Começo pelas perguntas muito apropriadas do deputado Romário.
Tecerei alguns comentários.
Deputado, primeiro um esclarecimento: a Casa Brasil não contou
com recursos públicos. Então, nós não temos responsabilidade pela
Casa Brasil. O Crystal Palace, sim, foi financiado com recursos da Lei
Agnelo/Piva e outros. Nós temos uma impressão positiva do Crystal
Palace, achamos que era uma instalação adequada, mas foi uma primeira experiência. Nós estamos agora nos reunindo nas confederações com
os atletas para uma avaliação da eficácia dessa ação. Vários países fazem
isso, e nós o fizemos pela primeira vez. Temos um centro específico, mas
agora é preciso avaliar se foi efetivo ou não, se realmente agregou algo
ou não ao nosso desempenho.
Quero tecer alguns comentários também sobre as universidades, que
é até um tema caro ao nosso deputado João Arruda.
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Nós começamos, a partir deste ano, uma grande recuperação da infraestrutura das universidades federais, inclusive o projeto de recuperação das duas pistas da UnB já está lá. Nós já enviamos recursos para a
recuperação no Maranhão, no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte,
em Alagoas. E estamos com os projetos do Paraná, de Santa Catarina,
do Rio Grande do Sul, de Brasília, de Pernambuco, entre outros, já tramitando, em análise.
Esses parques esportivos das universidades federais datam geralmente da década de 70. E, da década de 70 para cá, nenhum centavo
mais foi investido nesses parques. São parques muito interessantes na
Bahia e em Goiás. Estamos desenvolvendo, junto com os departamentos
de educação f ísica, projetos não somente para a recuperação da estrutura, mas também para treinamento e desenvolvimento dessas pistas.
Acreditamos que, no curto prazo, no máximo em dois anos, vamos ter
uma situação diferenciada dessas infraestruturas esportivas nas universidades federais brasileiras.
Não vemos uma contradição entre essa democratização do esporte e
o alto rendimento. Vemos uma continuidade. Obviamente, quem deve
receber mais recursos é a base, a escola. Quando falamos na recuperação de 10 mil quadras nas escolas, estamos falando de um valor superior
ao que foi investido em todo o ciclo olímpico no esporte de alto rendimento. Esses investimentos, na base, hoje são muito maiores. O desafio
também é muito grande. Precisamos fazer uma recuperação. A questão
das quadras é significativa. O objetivo do govenro federal é ter todas as
escolas com mais de 500 alunos com pelo menos uma quadra coberta
em condição de ser utilizada.
Como não é um programa sob gestão do Ministério do Esporte, não
tenho os dados totais de execução para detalhar a V.Exa., Deputado,
porque a execução não é nossa. Temos acompanhado com interesse.
Temos ajudado, mas confesso que não disponho, neste momento, desses
dados, por não ser execução direta do Ministério do Esporte e por não
ser minha área específica de atenção, mas me comprometo a verificar e
prestar ao seu gabinete informações mais atualizadas.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Segundo Juca Kfouri, o ministro
Aldo Rebelo implementará cinco mil quadras descobertas e cinco mil
cobertas.
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – Na verdade, esses recursos já existem e estão dentro do PAC, como o deputado Izalci disse. É
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uma execução indireta. Dependemos dos municípios para sua execução. Por isso, o levantamento é importante. São: recuperação de quadras
existentes; execução de coberturas e quase 10 mil quadras novas. O objetivo é que toda escola com mais de 500 alunos tenha pelo menos uma
quadra em execução, para que haja um mínimo de condição infraestrutural para desenvolver o trabalho mencionado pelo professor Jorge. Esse
é o número da dimensão da nossa carência. Pelo menos 10 mil escolas
brasileiras não têm hoje uma quadra em condição de os profissionais
de educação f ísica desenvolverem seu trabalho. Agora, pelo menos, os
recursos estão equacionados, e o plano está em andamento.
Com relação à política pública, ontem, em um debate com o presidente da Federação Brasileira de Judô e com o deputado João Arruda,
estávamos falando sobre isso. Não é questão de uma ausência. Quando o
ministro diz “estamos preparando e vamos anunciar uma nova política”,
significa: desde a criação do Ministério do Esporte, em 2003, o Brasil
foi tão bem-sucedido nessa política esportiva, nós demos um salto tão
grande, em termos de visibilidade e investimento, que essas políticas
têm ficado obsoletas rapidamente. Quem diria, em 2003, que o Brasil
seria sede da Copa do Mundo de Futebol e de Jogos Olímpicos? É um
curto prazo. O que há é um esforço do governo em readequar essas políticas e trazê-las para a dimensão que o esporte conquistou no Brasil em
tão pouco tempo. Então, isso é algo digno de nota.
O orçamento do Ministério do Esporte, no ano de sua criação, 2003,
girava em torno de 150 milhões de reais, um orçamento muito baixo. O
que conseguimos fazer de lá para cá, foi uma grande transformação. As
políticas públicas precisam se consolidar.
Como fazer com que isso seja uma coisa mais sólida e perene enquanto política de governo? Está nas mãos dos Srs. Deputados aprimorar as legislações, criar os sistemas, quer dizer, promover um grau
de institucionalização dessa política de esporte maior do que temos
hoje. Há necessidade de avançar muito nisso. O Parlamento tem uma
grande oportunidade de cumprir esse papel, de modernizar a legislação. São vários projetos em debate. Há muito tempo se discute até o
Estatuto do Esporte. É preciso que aproveitemos esse círculo para que
todo o arcabouço legal do esporte possa ser consolidado e para que
consigamos implementar as políticas de esporte como de Estado e não
só como de governo.
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Sobre a questão dos investimentos com o COB, qualidade e desempenho, o ministro deixou muito claro que a nossa meta não foi atingida.
Esse é o primeiro ciclo olímpico em que se consegue fazer essa cobrança de resultados. Tenho destacado muito essa mudança de postura. As
entidades esportivas terem de prestar contas à sociedade sobre o seu
desempenho é algo muito recente. Isso acontece porque há um grau de
diferenciamento maior. Como disse anteriormente, acho que esse investimento poderia render mais do que está rendendo. Então, precisamos
nos debruçar sobre o porquê.
Deputado Romário, quando falamos que a escola é importante e estratégica, tenho muito medo de que isso sirva para não discutirmos o
fato de que, com os recursos atuais, podemos ter melhores resultados.
Isso não pode servir de muleta para falarmos que ainda não temos nas
escolas e por isso não conseguimos bons resultados. As duas coisas são
importantes. A escola é fundamental. Para que sejamos uma grande
potencia esportiva, precisamos da escola, porém, no nível atual de investimento, precisamos ter melhores resultados, independentemente de
solucionarmos o problema da escola, que é importante, essencial. Então,
estamos tentando trabalhar com essas duas dimensões. Temos de cobrar, já que na situação atual achamos que é melhor (sic).
Na Lei nº 1.213, de 1995, estabelecemos uma inovação. Quando a Lei
Agnelo/Piva foi aprovada por esta Casa, previu que os recursos passassem diretamente da arrecadação das loterias para as entidades esportivas, sem passar pelo Ministério do Esporte, sem passar pelo govenro
federal, sem passar por um órgão que controlasse essa aplicação. Isso é
uma situação de origem na lei e deu margem a esse distanciamento.
O que fizemos na Lei nº 1.213, de 1995? Começamos a corrigir esse
distanciamento e hoje essa lei está em processo de regulamentação. O
que está previsto? Vai haver um instrumento legal entre o Ministério do
Esporte, os comitês olímpicos e paralímpicos e as confederações, o que
chamamos de contrato de desempenho, que vai estabelecer critérios mais
claros de aplicação desses recursos e uma obrigação de justificativa de
relação desse investimento com o planejamento de longo prazo do país.
Portanto, essa inovação legislativa já foi feita. Ela cria uma situação
que permite ao governo ter um olhar mais próximo dessa aplicação de
recursos mencionada pelo deputado e um melhor controle da qualidade
desse investimento.
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Falo muito claramente: precisamos ter melhores resultados com
essa aplicação.
Quanto à gestão, mencionada pelo deputado Izalci e por V.Exa., é
preciso uma revolução na gestão do esporte brasileiro. Isso vai desde como se dá a governança política dessas entidades esportivas até
a profissionalização do pessoal técnico do esporte que está envolvido, do pessoal de contabilidade. Hoje, para prestar conta dos recursos
federais, é preciso que tenhamos especialistas em contabilidade, administração e direito.
Em todos os sentidos da palavra profissionalização, em todos os aspectos que a palavra gestão abrange, nós precisamos de uma revolução no esporte brasileiro. Não temos a menor dúvida disso. Inclusive,
o ministro tem falado claramente sobre a questão da governança, da
sucessão das pessoas. Aqui não estamos falando especificamente de A,
B ou C, mas de um sistema. É preciso que o sistema vá se oxigenando, que as pessoas das federações queiram ir para as confederações, das
confederações para os comitês olímpicos, dos comitês olímpicos e das
confederações para as federações internacionais e vice-versa.
Então, o sistema como um todo precisa ser oxigenado. Isso é
fundamental.
Em relação à qualidade, quanto a eventuais desvios etc. e tal, o que
nós podemos dizer é que há o acompanhamento da Controladoria Geral
da União e do Tribunal de Contas da União sobre esse aspecto mais
específico. E nós temos acompanhado sempre essas auditorias. E, em
havendo recomendações e questões, o Ministério tem-se juntado aos
órgãos de controle no sentido de orientar melhores práticas que possam
coibir qualquer tipo de dúvida que apareça.
Quanto a orçamento. Eu acho que o Pan-Americano foi um momento
marcante para nós, deputado. Durante 40 anos ou mais, o Brasil esteve
afastado de qualquer evento internacional. E o esporte brasileiro pagou
um preço, porque há uma relação entre organizar e a visibilidade, entre
organizar e a infraestrutura. Então, durante mais de 40 anos, nós vimos
a nossa infraestrutura ser sucateada, deteriorada. E foi necessário, no
Pan-Americano, começar a superar essa situação e criar outros tipos de
investimento. E se pagou todo o preço da inexperiência dessa dimensão.
Como se explica o erro de orçamento do Pan-Americano? O Brasil perdeu, total e completamente, o histórico de como construir instalações esportivas, de como organizar grandes eventos, de quais eram os custos agregados.
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Vou dar um exemplo muito simples, deputado. O orçamento original do Pan girava em torno de 420 milhões de reais, mais ou menos;
o final não é de 4 bilhões, nós falamos em torno de 2,9 bilhões, são os
números oficiais.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Só uma colocação, desculpe interrompê-lo, Sr. Ricardo. O senhor está dizendo que o esporte pagou um
preço. Eu acho que o senhor está enganado, quem pagou um preço foi
o povo brasileiro, porque o dinheiro era do contribuinte, foram quatro
bilhões do nosso bolso. Um orçamento de 426 milhões foi para 4 bilhões, dinheiro público. Não foi o esporte que pagou o preço, nós é que
pagamos esse preço.
E o detalhe, que é o pior: de legados positivos – eu moro no Rio –,
não há nada. Tanto é que o nosso velódromo, agora, que é o melhor
da América do Sul, segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o
CORio, vai ter que ser demolido. Foram gastos 14 milhões de reais nele,
12 milhões do governo federal e 2 milhões da prefeitura.
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – O contrário.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Enfim, é... O Parque Aquático
Maria Lenk vai ter que ser demolido ou vai ter que ser aumentado para
as Olimpíadas. E a Arena HSBC não vai servir como casa de eventos para
as Olimpíadas. Então, na verdade, não foi o esporte que pagou por isso,
quem pagou por isso fomos nós, o dinheiro é nosso. Mau investimento...
Eu só espero que, agora, nas Olimpíadas, isso não aconteça, porque,
com certeza, se o orçamento de um Pan era de 400 milhões, imagine o
orçamento das Olimpíadas. O senhor concorda comigo que deve chegar
a um bilhão, a dois bilhões ou a três bilhões? Se formos fazer uma conta
de 10 vezes isso...
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – Deputado, permita-me
discordar de alguns pontos.
O custo final foi de 2,9 bilhões. Nós temos o relatório...
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – O que diz o Tribunal de Contas da
União são 4 bilhões... o TCU diz 3,9 e alguma coisa...
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – Quando se fala em 3,5 bilhões – esse dado fomos nós que informamos –, estão considerados os
investimentos de publicidade que houve nos Jogos. Os recursos públicos
usados foram menores. Temos o relatório e podemos apresentá-lo depois
a V.Exa. e debater isso.
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Mas, quando eu falo que o esporte pagou o preço, ele pagou o preço
do não investimento até o Pan-Americano de ter instalações adequadas.
E o senhor mesmo ilustra. O velódromo é um legado que se construiu
para o Pan-Americano. O que vai acontecer com o velódromo é outra
coisa: construiu-se um velódromo no Pan-Americano e, felizmente,
conquistou-se os Jogos Olímpicos. Se nós tivéssemos construído um velódromo olímpico para os Jogos Pan-Americanos, nós estaríamos falando de um estouro de 11 vezes, e assim por diante.
Então, houve um balanço entre o que poderia ser legado, o que não
poderia ser. A vitória nos trouxe alguns benef ícios e alguns problemas,
como, por exemplo, discutir sobre o velódromo.
O Maria Lenk vai ser utilizado. O que foi feito no planejamento dos
Jogos Olímpicos quanto ao Maria Lenk? Eu acho que esse é um grande
mal-entendido que tem sido colocado.
Quando foram feitos os Jogos Pan-Americanos, a Federação
Internacional de Natação (Fina) falava que, para as finais olímpicas de
natação, nós precisaríamos em torno de 12 mil lugares – isso quando
nós fizemos o Pan-Americano e as obras do Pan. Depois de Pequim,
esse número foi aumentando, foi para 15 e agora está em 18 mil assentos. Nós não temos necessidade no Brasil de ter um parque aquático
com 18 mil lugares. Será um elefante branco enorme.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as finais da natação em uma piscina provisória, que vai ser desmontada, e vamos fazer
o polo aquático, salto e as outras competições que são necessárias no
Maria Lenk, sem necessidade de ampliação.
Então, eu acho que no caso do Maria Lenk nós optamos por uma
racionalidade extrema, que seria algo muito inadequado para o Brasil
ceder. Hoje os chineses têm um problema de utilização com o parque
aquático deles, porque o único evento no mundo que coloca 18 mil pessoas para ver a natação são os jogos olímpicos, nenhum outro faz isso.
E o HSBC Arena também será utilizado para os Jogos. A concessão
termina antes de 2016, se não me engano, termina em 2015, e ele será
utilizado para os Jogos.
Mas eu quero exemplificar, deputado, a questão da variação. Quando
eu digo que o Brasil estava muito longe de saber como se organizam esses
eventos, por que esse orçamento mudou? Se o orçamento original era
de 420 milhões, nós gastamos, em segurança, 660 milhões de reais. Não
foram nem previstos. Então, quando o Brasil fez um orçamento dos Jogos
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Pan-Americanos, nem se preocupou, por exemplo, com a segurança. Por
quê? Porque houve uma revolução nas ameaças, nas questões, principalmente depois do 11 de Setembro, e o Brasil não sabia disso.
Então, foi feito um orçamento que não contemplava essas coisas.
Então, só de segurança no Pan-Americano nós investimos mais que o
orçamento original. Porém, qual é o resultado? E aí um dos grandes legados do Pan-Americano, essa transformação da situação de segurança
no Rio de Janeiro – é outra.
Quando nós chegamos antes dos Jogos Pan-Americanos, as viaturas
de polícia no Rio de Janeiro eram guinchadas até os locais onde elas
iam ficar fazendo “patrulha”, entre aspas. Não havia motor, os carros não
andavam e eram largados nas praças para parecer que havia um carro
patrulhando. Não havia uniforme, não havia armamento.
O Pan-Americano conseguiu transformar isso e deixar um legado
de segurança enorme que depois evoluiu para as Unidades de Polícia
Pacificadoras (UPPs) e continuou. Mas esse investimento de 600 milhões na segurança do Rio reconhecidamente transformou a situação de
segurança pública na cidade do Rio de Janeiro.
Então, nós temos uma outra avaliação. Existem questões que
são passíveis de debate. Por exemplo, nesses 420 milhões de reais, a
Prefeitura do Rio de Janeiro tinha planejado fazer um estádio de atletismo de 10 mil lugares. Resolveu fazer um Engenhão com 45 mil, previsão de ampliação para 60. Obviamente que 45 mil lugares custam
mais que 10 mil lugares. Está correta a decisão da Prefeitura de ter
tomado para o Pan-Americano essa decisão? Eu acho que é um debate
que cabe. Deveria ter feito o Pan-Americano com um estádio de atletismo com 10 mil ou deveria ter feito o Engenhão?
Então, esses debates todos são importantes. Mas o que eu gostaria
de realçar? É que toda essa experiência nos permitiu um orçamento de
Olimpíada mais consistente, em que temos muito menos possibilidade
de erro. E criamos uma governança para isso. Então, hoje existe uma
instituição que tem a atribuição legal de responder a sua pergunta sobre
orçamento, que é a Autoridade Pública Olímpica, fruto dessa experiência, desses problemas de integração entre os níveis de governo, entre
comitê organizador no Pan-Americano.
O que foi feito para as Olimpíadas? Foi sugerida a criação de um consórcio público interfederativo que representa o município, o estado e a
União. E que tem o quê? Tem o papel legal de responder por esse orça326
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mento, fazer o controle dos projetos que entram ou saem desse projeto
olímpico e garantir essa manutenção.
Então, eu acho que sobre essa questão seria muito interessante ouvir a
autoridade pública olímpica, que é quem tem a missão legal, estabelecida
em lei, de acompanhar esse orçamento, de garantir que isso não tenha
esse tipo de variação tão grande, que o país não tenha que pagar mais do
que o previsto, mais do que o planejado para essa realização dos jogos.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu tenho mais dois dados para
o senhor. O primeiro é em relação ao nosso velódromo. Nas duas últimas Olimpíadas, países como a Inglaterra, Austrália, Alemanha e Nova
Zelândia conquistaram em média, só na modalidade de ciclismo de velódromo, sete a oito medalhas a mais do que nas Olimpíadas anteriores.
Nós temos, no Rio de Janeiro, um velódromo que está entre os cinco
melhores do mundo. É total falta de planejamento e profissionalismo
levarmos para uma olimpíada três ciclistas que sejam de rua e, na modalidade em que temos chance de medalha, ciclismo de velódromo, e
temos bons ciclistas, não levarmos nenhum. Isso é um problema sério.
Em relação à segurança do Rio, como o senhor falou, acho que não
foram gastos só 600 milhões. Foi até mais! Compraram alguns helicópteros para os Jogos Pan-Americanos, mas chegaram para a Copa América,
dois anos depois. (risos) Os helicópteros chegaram dois anos depois!
Então, alguma coisa está errada.
Então, o medo do brasileiro é que se faça o mesmo que se fez nos
Jogos Pan-Americanos. Como experiência, o Pan foi um desastre! As
Olimpíadas, esperamos que não sejam uma catástrofe. Só isso.
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – Deputado, concordo
primeiro com sua visão sobre o ciclismo. Por isso que, nos Jogos PanAmericanos, nós construímos o primeiro velódromo oficial do Brasil.
Sem os Jogos, esse velódromo não existiria. Nós não tínhamos nenhum
velódromo oficial. Não é um dos melhores do mundo. É um velódromo
muito simples, para treinamento. Não é um velódromo olímpico, não
tem condição de ser transformado num velódromo olímpico. A pista é
adequada somente para treinamento. Mas concordo com V.Exa. que é
preciso que se cobre do ciclismo um melhor desempenho e desenvolvimento dos atletas. Acho que isso é fundamental.
Claro que precisamos verificar todos os erros que aconteceram
para eventualmente não repeti-los. Existem inúmeros exemplos de
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problemas que tivemos, mas não só na organização dos Jogos PanAmericanos, como em qualquer objeto da política pública nós podemos identificar erros, acertos e problemas que precisam ser resolvidos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Passo a palavra ao presidente do Conselho Federal de Educação Física, prof. Jorge Steinhilber.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Sr. Presidente, só mais uma palavra com relação à segurança.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Pois não.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Eu quero ler algo.
O relatório do TCU diz que, em relação ao sistema de credenciamento do Pan, o orçamento previsto seria de 55 mil reais. Foram 26 milhões!
Foram gastos, para o credenciamento do Pan, 26 milhões! Está aqui no
relatório do TCU. Gastaram quase 27 milhões para esse orçamento inicial de 55 mil!
Vou voltar ao assunto dos helicópteros:
Se armas, coletes, rádio comunicadores e outros equipamentos de segurança foram adquiridos em um horizonte
de tempo relativamente curto, o mesmo não aconteceu
com outros itens. É o caso dos helicópteros que seriam
utilizados no apoio das equipes de solo e no monitoramento do espaço aéreo. Apenas a metade deles foi entregue de forma definitiva, antes do início dos Jogos, gerando
a necessidade de adotar-se planos de contingência.
Onde eu quero chegar? Houve falta de planejamento, de profissionalismo e, desculpe a palavra – não tem nada a ver diretamente com o
senhor –, roubo. Foi um assalto que fizeram na época do Pan! Espero
que não façam isso nas Olimpíadas.
Por favor, professor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Quer falar?
O SR. RICARDO LEYSER GONÇALVES – Deputado, só para esclarecer, o seu exemplo é excelente.
O que aconteceu com o credenciamento? Nós tivemos, em 2006,
os ataques do PCC, em São Paulo. O sistema de credenciamento para
os Jogos Pan-Americanos era um processo muito simples, envolvendo
poucas rotinas de segurança. Após os ataques, com inúmeras gravações
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dos órgãos de inteligência do governo que previam a possibilidade de
ação desses grupos criminosos em eventos com grande visibilidade, o
govenro federal alterou o sistema sim, investiu mais recursos e deu a
segurança necessária para os jogos, conforme os relatórios da Agência
Brasileira de Inteligência e da Polícia Federal, que apontavam um risco
significativo de repetição.
Havia uma conversa entre os grupos criminosos de São Paulo e do
Rio de Janeiro que mostravam uma possibilidade desse tipo de atuação, e os sistemas foram efetivamente elevados a um grau de segurança
maior, com um custo maior. E nós achamos que fizemos a coisa correta
ao tomar essas providências para evitar qualquer tipo de vulnerabilidade que pudesse dar margem para esses grupos criminosos atuarem.
Só queria dar esses esclarecimentos sobre esse caso específico que o
senhor mencionou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Prof. Jorge.
O SR. JORGE STEINHILBER – Muito obrigado. Vou começar lembrando o prof. Manoel José Gomes Tubino, que disse uma palavra muito
importante: “contextualizar”.
Lembro que a educação f ísica em 1940 era uma educação f ísica higienista, feita para educar e controlar as crianças. Depois passamos para
uma educação f ísica voltada para a atividade esportiva, passamos para
o coletivo dos autores que proibiam o esporte na escola, que foi exatamente onde começou o grande problema da educação f ísica escolar. Ou
seja, proibiu-se política efetiva de ideologia, proibiu-se o esporte na escola, e isso, até hoje, infelizmente, prejudica todo o nosso procedimento.
Agora, nessa “contextualização” não adianta dizer que naquela época era ruim, dizer que educação f ísica tinha de ser para aptidão f ísica.
Possivelmente naquela ocasião, naquela época, era necessário isso. Hoje
temos um outro contexto.
Eu quero dizer com isso que, se não tivéssemos sediado os Jogos
Olímpicos, não estaríamos aqui debatendo, deputado. Estamos hoje
aqui discutindo o ciclo olímpico, debatendo algumas questões que são
cruciais e necessárias porque o Brasil conquistou a possibilidade de ser
sede dos Jogos Olímpicos e por isso estamos tendo a oportunidade de
trazer este debate.
Penso que temos que ser de fato proativos. Quero me irmanar
com o deputado Izalci no sentido que, de fato, sem educação não há
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possibilidade de crescimento de nenhum país. Isso não é novo. Todos
os países já provaram isso. Japão, Coreia do Sul, China, todos eles
investem em educação.
E mais uma vez o nosso prof. Manoel Gomes Tubino diz: “Sem educação física não existe educação”. E, de fato, precisamos aproveitar esse
ciclo. A intenção de estarmos aqui é de trazer esta oportunidade de neste
período, já que os Jogos Olímpicos vão ser realizados... Não adianta discutir agora se queremos ou não queremos, eu concordo plenamente com
o deputado Romário, o que nós precisamos é equacionar os recursos financeiros, controlar, prevenir, para que esses erros que o senhor apontou
em relação a eventos anteriores não ocorram, mas principalmente que os
legados socioeducacionais que não foram contemplados naqueles eventos
– não foram, porque não houve nenhuma melhora para a educação física,
não houve nenhuma melhora para a educação, não houve nenhuma melhora para a saúde – [sejam agora contemplados].
Então, estamos tentando trazer para a Casa do Povo essa discussão,
estamos fazendo com que os deputados participem dela porque precisamos de fato nos debruçar sobre essa questão, porque, infelizmente,
deputado, a educação f ísica escolar vai mal, vai mal no mundo todo, mas
no Brasil a educação f ísica está pior. E se a educação vai mal, a educação
f ísica, que faz parte do processo educacional, não pode ir bem, porque
ela não se desassocia da educação.
Para que possamos de fato melhorar esse processo... E daí estamos
resgatando a questão do movimento olímpico. Ciclo olímpico significa
movimento olímpico. Movimento olímpico significa dizer “aproveitar a
oportunidade do esporte para o desenvolvimento da educação e da saúde”. Não é da educação f ísica só. A educação f ísica é uma parcela desse
processo que efetivamente estamos buscando resgatar. E esta Casa, no
nosso entendimento, tem uma responsabilidade muito grande.
Faço uma pergunta: passou por aqui o Plano Nacional de Educação,
deputados. O que foi inserido em relação à educação física e ao esporte
neste Plano de Educação? Praticamente nada. Foi inserido que é necessário que as escolas tenham quadras esportivas, e só. Quando nós solicitamos, quando nós resgatamos aqui e pedimos que a educação física de 1ª
a 4ª série fosse dinamizada por profissionais de educação física, nós não
conseguimos espaço para essa discussão. Nós não conseguimos inserir
isso no contexto porque isso era “exclusivizar” demais um processo.
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Então, de fato, nós estamos tentando chamar a atenção para uma
questão global. Não é uma questão só pontual. Nós estamos chamando
atenção para o fato de que o esporte na escola quase não existe! O senhor tem toda a razão quando diz que é necessário ter quadra na escola.
É necessário, sim. É preciso ter sala de aula para o profissional de educação f ísica poder desenvolver sua atividade, mas não só para a educação
f ísica, mas para que a criança possa ter oportunidade do desenvolvimento de prática esportiva, porque ela não vai ser feita na educação
f ísica escolar. Ela vai ser feita na oportunidade de um ensino integral,
através da prática esportiva. Isso, sim, é necessário.
Agora vou trazer mais uma questão: quanto o Ministério da Saúde gasta em atividades físicas? Quanto o Ministério da Educação gasta em atividades físicas? Isso está desassociado. Nós precisamos trazer para cá – e é
o que estamos querendo trazer para o ciclo – a necessidade da integração
e da articulação entre esses três ministérios, senão a questão da obesidade
vai continuar existindo. Nós não vamos minimizar a obesidade se cada
secretaria ficar dinamizando um trabalho, com o Ministério de Educação
fazendo mais educação através de agentes comunitários que não têm nenhuma formação para contribuir para a formação das crianças.
Então, a nossa questão aqui é trazer essa oportunidade do ciclo olímpico deste período, já que os jogos vão ser realizados, já que vão acontecer, já que de fato não há como reverter esse processo. É aproveitar a
oportunidade. Vão acontecer os Jogos, vão ser espetaculares, as instalações vão ser maravilhosas, os treinamentos vão ser ótimos, mas, por
favor, que a gente possa aproveitar essa oportunidade de inserir no contexto desse ciclo olímpico programas e políticas públicas que, de fato,
possam contemplar as escolas. Qual é a nossa política pública de esporte? É na escola? É no clube? É na universidade? Nós não temos essa definição. Nos Estados Unidos, vai pela universidade; na China, vai para os
centros esportivos; Cuba fazia por centros de excelências. E nós fazemos
por onde? Uma vez é pelo clube; outra vez é pela escola; outra vez é por
centro de excelência.
Então, nós precisamos ter a base. Se a população, se as crianças não
estiverem praticando atividade f ísica, dificilmente elas terão coordenação para mais tarde poderem ser atletas. Não há como! É impossível! E o
ciclo olímpico tem essa intenção.
Como está, hoje, a formação em educação f ísica? Felizmente, depois das diretrizes curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de
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Educação, vão muito bem. Nós, hoje, temos profissionais de educação
f ísica formados para a escola, através de licenciatura, com formação
para ser professor de escola; e nós temos profissionais de educação f ísica formados em bacharelado para dar conta do treinamento esportivo,
da área do fitness, da área do wellness e da área das atividades da saúde.
Então, nós temos, de fato, hoje uma formação... Se ela não está adequada
ainda, isso é problema da formação, que vai mal em todas as atividades
de formação profissional, mas que o Conselho Nacional de Educação
estipulou e garantiu que, no mínimo, tenha uma qualidade para esse
processo, nós não temos dúvida.
O que é necessário para melhorar o esporte de alto rendimento?
Termos essa base! Se nós não temos uma base, se não temos um lugar
em que as crianças possam ter oportunidade, possam ter coordenação e
despertar talentos ou potencialidades, dificilmente nós vamos conseguir
desenvolver um trabalho.
A 3ª Conferência Nacional de Esporte apontou para isso. Ela foi pontual nas questões do sistema nacional de esporte. E nada disso está acontecendo. Nós estamos acreditando que os parlamentares comecem, agora, a
fazer um trabalho de cobrança, para que, ao longo desse ciclo, todas essas
questões possam, de fato, acontecer, possam aflorar e ser programadas.
Reverter a situação das instalações e da oportunidade é fundamental.
Nós temos a necessidade do profissional de Educação Física, de gestão,
de gestores que possam desenvolver um trabalho. Nós temos situações
que, às vezes, são curiosas. O handball é uma atividade muito praticada
na escola e não se consegue chegar a um expoente de atividades esportivas. Outras atividades, como boxe e judô, que não são praticadas na
escola hoje, por uma questão de interesse político, estão sendo desenvolvidas, e estamos nós caindo num processo até perigoso. Porque há
pouco tempo eu ouvi uma reportagem de nossa presidente dizendo que
vamos investir em esportes individuais para podermos ganhar mais medalhas. É isso que nós queremos? Quer dizer, reverter a situação, mudar
a nossa cultura, mudar a cultura brasileira do esporte coletivo só porque
no esporte coletivo equivocadamente se dá uma medalha?!
O senhor, infelizmente, foi um desses. O senhor subiu ao pódio com
mais 17 pessoas. Portanto, 18 pessoas, 18 atletas ganharam medalhas e
só foi considerada uma no quadro de medalhas. Por quê? Por que nós
estamos copiando a mídia americana? Porque é que não podemos, neste
ciclo olímpico, fazer uma mudança nesse processo, já que não existe
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uma regra específica para essa situação? É a hora, é a hora de reverter a
questão da educação.
Foi falado aqui a respeito de a Inglaterra ser quarto lugar. É uma
questão cultural. Mas ela também fez um relatório dizendo que não
melhorou a obesidade, que não diminuiu a obesidade. Em que pese ter
investido no alto rendimento, a qualidade de vida do cidadão inglês não
melhorou. Esse é o relatório deles, não sou eu que estou dizendo.
Se formos pegar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto – Estados
Unidos, China, Rússia e Inglaterra –, eu pergunto: como é o problema
de obesidade dos cidadãos desses países? Como é o problema dos direitos humanos nesses países? É sobre isso que nós temos que falar.
O ciclo olímpico tem que falar da questão da educação olímpica, do
movimento olímpico e não apenas das questões do alto rendimento,
senão dificilmente nós vamos poder mudar esse jogo, um jogo em que
nós vamos ficar conversando apenas sobre medalha de ouro, subir ao
pódio, sem, de fato, verificarmos o que vai trazer de melhoria para a
questão da educação.
O deputado Romário falou muitíssimo bem sobre a questão das instalações, sobre os elefantes brancos na China, em Atenas, na Grécia,
aqui no Brasil, em relação ao Pan. Muito bem, isso de fato ocorreu. Mas
como está a questão dos legados educacionais e de saúde relacionadas a
esses movimentos? Esses nem aconteceram. Esses nem aconteceram! E
se nós não chamarmos a atenção – e, mais uma vez, quero cumprimentar a Comissão de Turismo e Desporto por, neste momento, exatamente
agora, quando se inicia o ciclo, trazer o debate, para que a gente possa
alertar –, se nós não nos prevenirmos, vamos, daqui a quatro anos, estar
discutindo aqui as mesmas coisas, deputado, as mesmas situações, sem
mudar absolutamente nada.
Se esta Casa, que é a Casa do Povo, onde estão os representantes
da sociedade, não começar a tomar providência, não exigir uma articulação no mínimo entre os três ministérios, da Educação, da Saúde
e do Esporte, relacionada às questões da possibilidade de melhoria de
qualidade de vida, possibilidade de diminuição de obesidade, possibilidade de formação cidadã, nós vamos perder a oportunidade de realizar esses Jogos Olímpicos. Creio que esta é uma questão fundamental
nesse processo.
Quero aproveitar a oportunidade, deputado, para parabenizar os
59 medalhistas dos Jogos Olímpicos. Falou-se aqui em 17 medalhas. É
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um absurdo! Cinquenta e nove atletas ganharam medalhas nos Jogos
Olímpicos, 59 atletas subiram ao pódio. E o quadro de medalhas, por
interesse da mídia – porque não existe regra no Comitê Olímpico
Internacional, e a Carta Olímpica internacional, conforme mostrei aqui,
não faz competição entre países –, estabelece que ganhamos 17 medalhas. É mentira. Nós ganharmos 59 medalhas; não foram 17. É um
equivoco nós continuarmos neste ciclo olímpico falando estas coisas.
De fato, nós estamos nos rendendo a uma situação externa para dizer
que queremos o ciclo olímpico.
Eu quero parabenizar o Ricardo por ter apresentado aqui a questão
do que é potência olímpica, porque é a primeira vez que eu vejo isso.
Na época da conferência, a demonstração de potência olímpica era sermos os primeiros 10 colocados por medalha. Hoje foi ampliado isso.
Perfeito. Precisamos ampliar isso, sim. Porque potência olímpica requer
todo esse processo de como nós chegamos lá, não é ser só o primeiro
colocado. Às vezes, até o quarto ou o quinto colocados representam um
desenvolvimento de esporte no qual de fato nós teremos contribuições
para a sociedade, que é do que nós precisamos. Nós temos que pensar
no todo. O deputado tem toda a razão – recurso financeiro tem que
ser gasto em benef ício. A competição dos Jogos Olímpicos tem que ser
aproveitada para o benef ício da sociedade. O Rio vai ser muito beneficiado na questão urbana, na questão de segurança. Perfeito. Mas o restante do país, porque os Jogos Olímpicos são do Brasil, tem que ter no
mínimo o benef ício nesse processo relacionado a eventos de esporte
voltados à educação e saúde.
Eu quero só aproveitar a oportunidade para não esquecer, deputado,
porque é necessário resgatar uma salva de palmas ao amigo e conselheiro Lúcio Rogério por ter sido coordenador hoje desta nossa caminhada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Merecido.
O SR. JORGE STEINHILBER – E por estar estimulando esta discussão.
Deputado, fechando, é fundamental que esse ciclo olímpico não se
perca no sentido apenas das discussões relacionadas à instalação, à segurança, ao desenvolvimento urbano. É necessário que de fato se inicie
um planejamento, um programa integrado, articulado no sentido de que
os Jogos Olímpicos, esse ciclo olímpico, esse movimento olímpico, tragam benef ício para a formação social, tragam benef ício para a formação
cidadã, através do esporte. Que o esporte de fato seja isso que nós tanto
almejamos: uma ferramenta para educação e saúde.
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Obrigado, deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Queremos agradecer ao presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do
Distrito Federal, Lázaro de Souza Barroso; ao presidente do Sindicato
dos Estabelecimentos de Esportes Aquáticos, Aéreos e Terrestres do
Estado de São Paulo, Gilberto José Bertevello; ao presidente do CREF7,
José Ricardo; à vice-presidente do CREF7, Cristina Calegaro; ao presidente da Federação Internacional de Educação Física (Fiep), Almir
Gruhn; ao presidente da CREF3, Santa Catarina, Marino Tessari; ao
vice-presidente do CREF14, de Goiás, Jairo Sidney Bianchi Peres; à presidente do Sindicato das Academias do Distrito Federal (Sidac), Thaís
Yeleni Ferreira; ao Luciano Júlio Jesus, secretário de esporte e lazer da
juventude, do município Senador Canedo, Goiás; e ao secretário de
Estado do idoso do Distrito Federal, Ricardo Quirino.
Antes de agradecer aos nossos convidados, o deputado Romário
pede a palavra.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Presidente, eu gostaria só de
corroborar as palavras aqui ditas por esse brilhante professor, Jorge
Steinhilber. Eu sou o autor do Projeto de Lei nº 982, do ano passado,
que muda a LDB, a lei nacional de educação. Esse PL está na Comissão
de Educação. Alguns pontos são a profissionalização da educação f ísica
em todas as etapas do ensino; infraestrutura desportiva para pelo menos
três modalidades, não necessariamente na escola, se não houver espaço,
mas em alguns lugares próximos para que se possa fazer um convênio;
capacitação profissional e educacional f ísica para ensinar o esporte; valorização do esporte escolar de rendimento no conteúdo escolar.
Eu também corroboro as palavras do professor e digo que ele está
completamente com a razão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Encerrando, nós agradecemos ao Sr. Jorge Steinhilber e ao Sr. Ricardo Leyser Gonçalves, que
atenderam com presteza ao convite desta Comissão, pelos esclarecimentos aqui prestados, que serão de grande importância para as atividades
desta Comissão. Não deixo de mencionar a participação sempre presente
nesta Casa, que hoje coordenou muito bem esse evento pela manhã, de
Lúcio Rogério, secretário-executivo da Frente Parlamentar da Atividade
Física. Agradeço a presença aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas e demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião.
Está encerrada a presente audiência pública.
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