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Apresentação

A publicação da presente coletânea de artigos de autoria dos mem-
bros da Comissão de Turismo e Desporto (CTD) tem por finalidade 
explicitar a posição de cada um dos deputados acerca dos temas mais re-
levantes e que têm profunda relação com a CTD. Neste sentido pode-se 
perceber que é grande a preocupação dos nossos parlamentares com o 
sucesso dos eventos esportivos que o Brasil irá sediar nos próximos cinco 
anos, notadamente a Copa do Mundo de 2014. No entanto, não ficam de 
fora do imaginário coletivo do Parlamento questões relevantes, como a in-
clusão no esporte, os resultados da Copa do Mundo, a responsabilidade do 
governo federal e da Comissão de Turismo e Desporto nos certames que 
serão realizados, a participação feminina e a importância disso tudo para o 
desenvolvimento ainda maior do setor de turismo e do desporto no Brasil.

O trabalho da CTD, em nossa gestão, buscou ir além da complexa 
missão de articular e fiscalizar a Copa do Mundo, uma vez que também 
voltamos nossa preocupação para outras questões atinentes, como a da 
exploração de jovens e adolescentes no turismo, a concessão de bolsas-
atleta aos atletas-guias – aqueles que conduzem corredores com proble-
mas de visão –, dentre outras demandas da sociedade.

Buscamos, sobretudo, mostrar ao Brasil que o desporto nacional e o 
pleno desenvolvimento do setor turístico nacional é pauta permanente 
do Congresso Nacional, e sobre ela nos debruçamos com ousadia, bus-
cando atender às expectativas de toda a população brasileira.

Jonas Donizette
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto
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A arte de priorizar

Deputado Jonas Donizette (PSB-SP)

Presidente da Comissão de Turismo e Desporto

O poeta irlandês William Butler Yeats deixou certa vez, em um es-
crito avulso, que “nos sonhos começa a responsabilidade”. Essa senten-
ça, deixada ao acaso na escrivaninha dele, revela a incomum inspiração 
desse grande artista da palavra. É um dito que estimula a todos que bus-
cam, nos pesados fardos de seus deveres, a oportunidade de fazer vir ao 
mundo utopias que antes só faziam sentido no mundo da imaginação.

As responsabilidades da Comissão de Turismo e Desporto (CTD) são 
muitas. Somos o braço legislativo envolvido diretamente com a gestão 
de uma série de eventos esportivos de grande magnitude, que vão captar 
a atenção e a imaginação de multidões em todos os continentes: a Copa 
do Mundo em 2014 e a Olimpíada, em 2016, assim também como os 
Jogos Mundiais Militares em julho deste ano, a Copa das Confederações 
(2013) e os Jogos Paraolímpicos (2016). Nunca antes esses dois itens – 
turismo e desporto – foram tão correlatos como agora.
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Essa sucessão de grandes eventos agendados para o Brasil nasceu do 
esforço conjunto de autoridades constituídas do poder público, do em-
presariado e de lideranças do mundo do esporte, que souberam unir 
forças de modo a tornar esse sonho uma responsabilidade. Este é o mo-
mento em que temos de fazer esses compromissos saírem do mundo das 
ideias e ocupar espaço no mundo real.

A CTD já vem acompanhando com grande interesse o desenvolvi-
mento das obras necessárias para esses eventos. O propósito é tanto 
fiscalizar a aplicação do dinheiro público quanto cobrar das autoridades 
diretamente envolvidas nas providências, a manutenção de um ritmo 
satisfatório para as obras, de modo que tudo esteja pronto na hora certa. 
Nesse sentido, vamos realizar fóruns legislativos nas cidades-sedes da 
Copa, para que os parlamentares acompanhem as obras e se reúnam 
com os comitês locais, coletando informações, exercendo assim o traba-
lho de fiscalização. Mais que isso, queremos que esses eventos deixem 
sementes nos locais onde as benfeitorias forem implantadas. Serão ger-
mes de uma infraestrutura aprimorada. Essas obras serão alicerces para 
que o país desenvolva a longo prazo uma estrutura satisfatória para os 
esportes de alto rendimento. 

A importância dos acontecimentos que se projetam em nosso hori-
zonte não nos tira o foco também de problemas mais urgentes, como a 
questão do turismo sexual, um flagelo que ainda avilta regiões em nosso 
país. A CTD está atenta a esse problema, e esta presidência vai cerrar 
fileiras com as autoridades públicas de modo a curar essa chaga que 
tantos males causa às nossas crianças e adolescentes e tanta angústia 
inspira em nossas famílias.

Pesam nos ombros de todos os integrantes da CTD a responsabili-
dade de lidar com todos esses desafios, e a opção pela realização de um 
trabalho colegiado visa justamente aproveitar todo o potencial de cada 
parlamentar que participa da comissão. Se o poeta nos alerta que do so-
nho principia a responsabilidade, nosso encargo agora é fazer com que 
as expectativas que nos cercam tornem todos esses sonhos e promessas 
em sucesso, progresso e contentamento.
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Esporte inclusivo

Deputado Romário (PSB-RJ)

1º Vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto

Às vésperas de o Brasil receber os maiores eventos esportivos do 
mundo, os investimentos bilionários na organização da Copa 2014 e nos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016 têm orientado as agendas políti-
ca e econômica do país e, como é de se esperar, tornaram-se o foco da 
pauta da imprensa.

A prática do esporte se mostra frequentemente como eficiente meio 
de transformação social. Em conjunto com a educação, a atividade f ísica 
é imprescindível na formação de nossas crianças e de nossos adolescen-
tes, que serão os agentes modificadores do cenário atual. Desde as Olim-
píadas disputadas na Grécia antiga, a prática esportiva provou ser uma 
atividade aglutinadora e cultural. Naqueles tempos interrompia guerras; 
hoje, une as pessoas e nações inteiras em torno de dois objetivos: a paz e 
a harmonização das diferenças. Por isso, defendo a ideia de os educado-
res usarem a atividade f ísica na integração das crianças na escola.
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O estímulo à iniciação esportiva no ambiente escolar promove saúde 
e qualidade de vida, desenvolve nos jovens a disciplina, o foco e o espí-
rito de equipe, virtudes relevantes na vida profissional e social de todo 
ser humano.

O esporte inclusivo também pode reanimar valores essenciais do in-
divíduo mas que estão adormecidos por causa das pressões impostas 
pela sociedade moderna. Humildade, superação, honestidade, justiça e 
ética são suportes para o desenvolvimento de uma sociedade mais equi-
librada e tolerante. Fui atleta de alto rendimento profissional e conheci 
o lado excludente do esporte. Poucos chegam às Olimpíadas e à Copa do 
Mundo e, menos ainda, sagram-se campeões. É um grupo muito restri-
to. Não sou contra a competição, mas até que ponto competir em busca 
de títulos e conquistas promove a socialização? Até que ponto o espe-
táculo e o fascínio de disputas acirradas entre atletas profissionais bem 
preparados têm compromisso com a educação de crianças e jovens?

Depois que o esporte tornou-se uma indústria lucrativa, nos anos 80, 
e atiçou a ganância de grandes corporações patrocinadoras, todos esses 
valores foram deturpados. Precisamos resgatá-los, e, para tanto, políti-
cas públicas devem ser elaboradas para garantir a prática esportiva para 
todos. E o processo de mudança deve continuar mesmo após a realiza-
ção da Copa e das Olimpíadas. A escola precisa ser envolvida nesse de-
bate. Jovens de todas as classes sociais e etnias precisam praticar esporte 
desde o ensino fundamental até a universidade. Estados Unidos e Cuba, 
por exemplo, vivem em sistemas econômicos contrários, mas ambos in-
vestem na escola para formar atletas e profissionais bem-sucedidos em 
vários outros of ícios.

No Brasil, o direito da criança e do adolescente de praticar esporte 
está contemplado no Estatuto voltado a esse grupo. Pelo menos na lei, a 
atividade f ísica está assegurada a todo jovem. Mas a realidade mostra-se 
diferente. Para cobrar essa falha, um grupo de jovens de vários estados 
se reuniu no início de abril, no Rio de Janeiro, no Encontro dos Adoles-
centes pelo Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo. Além de discutirem 
o direito à atividade f ísica, os participantes demonstraram muita pre-
ocupação com o legado social que a Copa 2014 e os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos 2016 deixarão para o Brasil.

Nada mais justo, já que bilhões serão investidos nesses megaeven-
tos. É preciso definir como as instalações serão usadas na formação de 
milhares de jovens brasileiros, afinal, as crianças que são criadas em 
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arenas, quadras, campos e ginásios aprendem a valorizar as próprias 
conquistas, mas também sabem reconhecer suas derrotas. Com isso, o 
jovem atleta que vivia à margem mas foi incluído em programas bem 
elaborados e teve a oportunidade de desenvolver suas habilidades mo-
toras e cognitivas por meio do esporte poderá superar os implacáveis 
desafios do mundo atual com mais determinação e disciplina. Só assim 
será possível construir um Brasil melhor e mais justo.
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2015 – o dia seguinte da Copa do Mundo

Deputado Valadares Filho (PSB-SE)

2º Vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto

Estamos em 2015, um ano após o término da Copa do Mundo. As 
alegrias já estão um pouco arrefecidas, assim como as eventuais tris-
tezas. O fundamental é que, nestes últimos quatro anos, desde 2011, o 
Brasil fez uma virada: não apenas construiu estádios e arenas de compe-
tição, mas também melhorou seus serviços de transporte urbano, com 
novas vias e alternativas ao transporte por ônibus, ampliou aeroportos, 
e, principalmente, milhares de atletas juvenis foram formados, milhões 
de crianças estão inseridas em programas esportivos nas escolas e...

Penso que um artigo em 2015 deveria começar assim: celebrando as 
conquistas possíveis desse nosso esperado desafio de preparar o país 
para receber os dois maiores eventos esportivos mundiais. E não há ra-
zão para não ter grandes expectativas. Ou há algo que devemos temer? 
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Vejamos. No que diz respeito a recursos, apenas para as obras de 
2014, estão previstos gastos de aproximadamente 100 bilhões de reais.  
Mas um estudo da Consultoria Ernst & Young, em parceria com a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), avalia que a Copa do Mundo de 2014 vai 
injetar R$ 142,39 bilhões na economia brasileira até 2014. Somente os 
investimentos diretos em infraestrutura estão orçados em cerca de R$ 
23 bilhões, a quase totalidade oriunda dos cofres públicos: Caixa Eco-
nômica Federal, BNDES e Infraero, juntos, investirão cerca de R$ 16,5 
bilhões até a abertura da Copa. Para a Caixa, cabe o financiamento das 
obras de mobilidade urbana nas 12 cidades-sedes, cujas municipalidades, 
juntamente com os respectivos governos estaduais, receberão R$ 6,6 bi-
lhões para esse fim. Já a Infraero gastará, na estimativa do TCU, cerca de 
R$ 5,1 bilhões para a reforma e a ampliação dos aeroportos. E, além dos 
investimentos em infraestrutura, são esperados mais R$ 112,79 bilhões 
adicionais, levando-se em conta os impactos provocados nas áreas afins.

Somente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) dispõe de uma linha de financiamento chamada programa 
ProCopa Turismo, que dispõe de um bilhão de reais, para que o setor 
lance mão para construção e reforma de nossas instalações hoteleiras. 

A questão, entretanto, não é essa, apenas. O fundamental é saber se 
haverá outros valores agregados vinculados à educação, ao esporte e 
à cultura. Todos são unânimes ao afirmar que o gargalo do Brasil não 
se refere apenas às estradas, vias urbanas, metrôs (a ausência destes) 
e aeroportos.

A grande questão que pode fazer diferença para os brasileiros é a da 
formação dos novos cidadãos. Infelizmente, para nós, a prática espor-
tiva ainda depende da sorte, da vontade das famílias e do acaso. Basi-
camente, espera-se que haja muitas várzeas no país, onde garrinchas, 
pelés e romários vão se divertir, jogar bola e... um dia virarem craques, 
celebridades, milionários. Em outras palavras, a formação de atletas – 
e não apenas para o futebol – tem sido algo do encargo dos próprios 
jovens e de suas famílias. Não obstante já contarmos com o incentivo 
da Lei do Esporte, sabemos que esse mecenato ainda é muito frágil em 
nosso Brasil de campeões mundiais.

Então, nosso “mãos à obra” paralelo à construção de estádios, veículos 
leves sobre trilhos, pistas de aeroporto está em outro lugar. Por minha 
iniciativa, a Comissão de Turismo e Desporto deverá realizar audiência 
pública para debater a criação de um programa nacional de formação 
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de atletas. Virão debater com os deputados e deputadas não apenas as 
autoridades do Ministério dos Esportes, mas também da Educação. Das 
formulações dos setores envolvidos, esperamos que nasça um projeto 
forte, consistente, duradouro. Que vá além de 2014, 2015, 2016, por si-
nal este último será o ano das Olimpíadas. E, por falar em Olimpíadas, 
quantas medalhas contabilizaremos em 2017? Sabemos quantas obras 
também estão sendo orçadas, planejadas para esse grande evento. Mas 
quantos atletas o país pretende classificar?

Um projeto de minha autoria, já em tramitação na Câmara dos 
Deputados, cria a obrigatoriedade de que sejam construídas quadras es-
portivas em todas as escolas brasileiras com mais de 500 alunos. A ideia 
é que, nesses espaços, as crianças e adolescentes das escolas públicas te-
nham espaço para se desenvolver. Claro, de nada adiantará uma quadra 
sem professores qualificados, nem tampouco sem um calendário de 
competições interescolares forte, consistente, apoiado por diretores de 
escolas, vereadores, prefeitos, governadores, presidenta. Novamente 
nesse campo entra a necessidade de um plano nacional de formação 
de atletas. Esperamos que as autoridades do setor pensem nesse com-
promisso. Mais que obras f ísicas, os cidadãos brasileiros é que estão 
em transformação.
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União das esferas de governo é crucial para 
Copa e Olimpíadas 

Deputado Renan Filho (PMDB-AL)

3º Vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto

O Brasil se prepara para receber nos próximos anos grandes even-
tos esportivos – a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e as Olimpí-
adas, em 2016. São oportunidades para o país demonstrar ao mundo 
sua capacidade de organização e, dessa forma, atrair investimentos para 
o desenvolvimento. Por isso, este é um momento de união de forças, 
para cumprirmos as metas exigidas pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI) e pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) e garantirmos um 
legado ao país.

Ambos os eventos contam com uma equipe de fiscalização para ga-
rantir a excelência das competições. Em visita ao Rio de Janeiro neste 
mês, a presidente da Comissão de Coordenação para os Jogos Olímpicos 
Rio 2016, Nawal El Moutwakel, elogiou a organização para o evento. 
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Pela terceira vez no Brasil, a ex-atleta marroquina ressaltou ainda a sin-
tonia entre as três esferas de governo para a realização das Olimpíadas. 

Para que, além das Olimpíadas, o Brasil também faça uma grande 
Copa do Mundo, a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos 
Deputados tem organizado o Fórum Legislativo das Cidades-Sedes da 
Copa 2014 para diagnosticar demandas. O objetivo é acompanhar de 
perto o andamento das obras e a organização do evento em todos os 12 
locais que vão receber os jogos do torneio.

A grande importância dos Fóruns Legislativos é justamente a união 
de todos os envolvidos na preparação da Copa do Mundo. Assim como 
Nawal ressaltou a harmonia entre as três esferas do governo para as 
Olimpíadas, estamos fazendo o mesmo para a maior competição de fu-
tebol do Mundo. 

Em cada fórum, nos encontramos com as autoridades locais a fim de 
saber sobre o andamento das obras, além de realizar vistoria técnica em 
cada uma delas. O objetivo é debater os desafios, metas e elaborar estra-
tégias para que possamos identificar as demandas de todas as cidades e 
solucionar problemas.

A comitiva dos fóruns já visitou cinco cidades: Fortaleza, Recife, Curi-
tiba, Belo Horizonte e Manaus. Vistoriamos estádios e aeroportos em to-
das as capitais citadas. Destaco o avanço nas obras do Castelão, que foi 
implodido para mais uma etapa das obras de ampliação e modernização, 
o aeroporto internacional de Guararapes, a concepção artística da Arena 
da Baixada e a localização estratégica do Vivaldão, em Manaus.

A capital mineira está de acordo com os prazos e tem grandes chan-
ces de sediar o jogo de abertura. A meta é completar as visitas até se-
tembro, quando faremos um relatório a ser enviado ao governo federal. 
Depois disso, serão feitas reuniões com representantes das cidades que 
querem ser subsedes e que poderão receber centros de treinamento e 
hospedar seleções. 

O Brasil tem pouco mais de mil dias para concluir obras de aeropor-
tos, estádios, metrôs e projetos de mobilidade urbana para a Copa de 
2014. Este é o momento de união de todas as partes. Os Fóruns Legis-
lativos são de extrema importância para que a organização do mundial 
de futebol também possa caminhar em dia e não deixar nada a desejar. 
Temos que trabalhar juntos. Da mesma forma que o futebol brasileiro 
encanta o mundo, estamos realizando um trabalho conjunto para que a 
organização da Copa também o faça.
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Frente Parlamentar da Atividade Física 
para o Desenvolvimento Humano

Deputado André Figueiredo (PDT-CE)

Membro da CTD e presidente da Frente Parlamentar da Ativi-
dade Física para o Desenvolvimento Humano

O esporte contagia, estimula e integra os povos. O empenho dos atle-
tas em superar adversidades em busca da vitória inspira cada um de nós 
em nossas lutas diárias. Mas o esporte não se resume a competições de 
alto rendimento, não se restringe a quadras oficiais. E é essa outra visão 
que a Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento 
Humano, lançada em maio desse ano, visa difundir. 

Composta por deputados federais, senadores e um representante 
do Conselho Federal de Educação Física, a frente tem como objetivo 
propor e dar mais celeridade a proposições que tramitam no Congres-
so com a temática do esporte para valorização e resgate social. O lema 
“Pratique Vida!”, abraçado como bandeira, resume a importância da 
prática orientada de atividades f ísicas para a prevenção de doenças, 
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aumento do bem-estar, integração social e, até mesmo, como escudo 
para afastar nossos jovens das drogas. Afinal, o esporte agrega muito mais 
do que a busca por um corpo ideal. Ele ajuda a manter a mente sadia.

Por outro lado, sabemos que apenas o exemplo de atletas não é capaz 
de motivar a população à prática de atividade desportiva. É preciso a 
construção de políticas públicas eficazes, que garantam a valorização 
dos profissionais de educação f ísica e incentivem a prática orientada 
do esporte por jovens e adultos. Basta observar o exemplo dos Estados 
Unidos: uma nação forte, que acumula recordes mundiais e medalhas, 
mas que tem uma das populações mais obesas do mundo. 

Não queremos isso para o Brasil. Por esse motivo a Frente Parlamentar 
da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano se vale dessa déca-
da especial para o país – onde sediaremos os Jogos Mundiais Militares, a 
Copa do Mundo, as Olimpíadas e as Paraolimpíadas – para mobilizar to-
das as esferas de governo em busca de políticas que assegurem os direitos 
constitucionais dos brasileiros de acesso à saúde e à educação.

Temos a missão de garantir à população brasileira o atendimento por 
profissionais devidamente habilitados e qualificados; de lutar pela desti-
nação de verbas para a construção e reforma de espaços adequados para 
a prática de atividades f ísicas, como parques, praças e escolas, bem como 
buscar não apenas o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação, mas garantir que os alunos possam desfrutar de carga horária mí-
nima semanal de três dias de aulas com profissionais da Educação Física.

A luta da frente é uma realidade. E para concretizarmos nossas ações 
propomos projetos e realizamos audiências públicas com o intuito de de-
bater com autoridades e profissionais formas de fomento do desporto na-
cional. Tudo para garantir que essa década do esporte deixe, muito mais 
do que medalhas, um legado social em benef ício do povo brasileiro.
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O futebol feminino precisa tomar o Brasil

Deputada Jô Moraes (PCdoB-MG)

Membro da Comissão de Turismo e Desporto

Embora o Brasil tenha Marta Vieira da Silva – uma campeã incontes-
te, eleita cinco vezes a melhor jogadora de futebol do mundo –, as pra-
ticantes desse esporte no país sequer conseguem apoio para realizar in-
ternamente um campeonato de futebol. Por isso apresentei, juntamente 
com a deputada Luci Choinacki (PT/SC), requerimento, já aprovado 
pelo colegiado, para realizar audiência pública na Comissão de Turismo 
e Desporto da Câmara para ouvir a jogadora camisa 10 da Seleção Fe-
minina de Futebol. O propósito é o de conhecer sua experiência de vida 
e tentar desvendar o nó que impede o desenvolvimento dessa prática 
esportiva entre as mulheres.

Considero fundamental, para o desporto, a educação e a inclusão so-
cial para que mais meninas e adolescentes se dediquem ao futebol. E que 
muitas outras martas possam desabrochar ou serem moldadas país afora.

Marta Vieira da Silva tem uma história de determinação e supera-
ção que pode servir de exemplo a tantas outras meninas que vivem nos 
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sertões, em áreas tomadas pela miséria, pela violência, sem perspecti-
vas de uma profissão e um futuro dignos.

Agenda lilás

A inclusão pelo esporte é o grande trunfo para vencer os mais di-
ferentes obstáculos. É isto que um gestor, seja do setor público ou pri-
vado, um educador, um pai e uma mãe devem levar em conta ao co-
brar mais investimentos, ao exigir um espaço para a prática desportiva. 
Uma quadra, um campo de futebol podem mudar a realidade de uma 
comunidade se esta estiver disposta a se unir para salvar suas crianças 
e adolescentes das drogas, do contrabando, das gangues. Apresentei di-
versas emendas destinadas a tal propósito, principalmente em cidades 
mais carentes da região metropolitana de Belo Horizonte e do interior 
de Minas Gerais. O apoio às prefeituras e secretarias na interlocução 
com o Ministério dos Esportes é outro trabalho empreendido desde o 
meu primeiro mandato.

Recentemente, depois de ouvir do ministro do Esporte, Orlando Sil-
va, o propósito de viabilizar uma agenda lilás, voltada à incorporação 
feminina nos esportes através de iniciativas institucionais, postulei a 
agregação dos resultados do Programa Segundo Tempo, da cidade de 
Igarapé, a 50 quilômetros de Belo Horizonte, na parceria voltada ao pú-
blico feminino. O programa no município atende a mil crianças e ado-
lescentes na faixa etária dos seis aos dezessete anos e atua como uma 
extensão das atividades de sala de aula. Trata-se de um exemplo para o 
país, pois é um novo modelo de educação integral e que agora pode ser 
reforçado com a participação feminina.
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Brasil, só com turismo receptivo

Deputado Otavio Leite (PSDB-RJ)

Membro da Comissão de Turismo e Desporto

Inacreditavelmente, o governo federal deixou de fora o turismo re-
ceptivo do Plano Brasil Maior. A sensação que temos é a de que o Palácio 
do Planalto não gosta de estimular um setor crucial de nossa economia, 
responsável direto por importantes divisas e gerador de emprego e ren-
da a milhares de brasileiros.

No Plano Brasil Maior, o governo tomou uma série de iniciativas para 
estimular a indústria de manufaturados brasileira no sentido de con-
quistar mercados lá fora.

Com menos impostos, é possível vender mercadorias mais baratas 
em outros países. A medida é uma forma de diminuir os impactos da 
grave crise financeira que assola as maiores economias do planeta e que 
ameaça nossas contas.

Nessa perspectiva, indago: por que não aplicar o mesmo princípio 
quando se fala em atrair turistas estrangeiros ao Brasil? Está mais do que 
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provado que o turismo é uma “mina de ouro” no sentido de desenvolver 
uma localidade, uma região ou um país. Se somos abençoados com uma 
natureza esplêndida, uma população amigável e uma cultura formidável, 
por que não usar isso em nosso favor?

Para tentar remediar essa injustiça, apresentei emenda para que a 
desoneração relativa à indústria de exportação – objeto do Plano Brasil 
Maior – também favoreça a indústria do turismo receptivo. Nada mais 
justo! Afinal, se há uma coisa que precisamos fazer enquanto parlamen-
tares da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, é 
desatar os nós que impedem o crescimento de toda a cadeia que compõe 
a atividade turística.

Diante do abandono do turismo por parte do governo federal, que, 
aliás, do ponto de vista administrativo, passa pela explosão de denúncias 
que revelam fraudes, irregularidades por conta de convênios vergonho-
sos – fértil matéria-prima para corrupção –, algumas indagações sur-
gem. Uma delas certamente é: Por que não começar a tratar o turismo 
receptivo, essa verdadeira vocação do país, com a devida atenção que ele 
sempre mereceu?

Além disso, também é válido questionar por que o governo ainda não 
flexibilizou a necessidade do visto para que americanos entrem no Brasil. 
Por conta dessa exigência, deixamos de receber milhares de turistas que 
poderiam deixar milhões de dólares em nossa economia todos os anos.

São fatores como esses que ocasionam o déficit na relação entre os 
gastos de brasileiros no exterior e o de estrangeiros no Brasil.

Segundo o Banco Central, esse valor supera a casa dos US$ 8,5 bi-
lhões apenas nos sete primeiros meses deste ano. No mesmo período do 
ano passado, a diferença chegou a US$ 5,2 bilhões.

Resumindo: ou o Brasil dá a devida atenção ao turismo (por meio de 
investimentos e incentivos) ou seremos, cada vez mais, vulneráveis em 
relação às constantes oscilações da economia mundial.

Assim sendo, cabe reiterar que um mercado turístico consolidado é 
uma preciosa salvaguarda para as finanças nacionais. O nosso país está 
cada vez mais em evidência. O mundo quer conhecer o Brasil. Falta ape-
nas o Brasil criar as condições necessárias para que todos possam conhe-
cê-lo da forma mais adequada: gerando emprego e renda aos brasileiros.
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Lei Geral da Copa

Deputado Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS)

Membro da Comissão de Turismo e Desporto

A grande discussão neste momento é a Lei Geral da Copa, enviada 
pelo Executivo ao Congresso Nacional, que tem como finalidade definir 
regras e obrigações exigidas pela Fifa no período dos eventos realizados 
no Brasil. Tudo perfeitamente normal se algumas, ou a grande maioria 
das exigências, não fossem de encontro à nossa soberania.

A entidade máxima do futebol exige o comando de tudo que diz res-
peito à Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014 e 
ainda espera que o Brasil assuma algumas obrigações, que entendemos 
ferir a nossa legislação.

Liberdade nas definições dos valores dos ingressos, exclusividade 
para a venda de produtos seus e de seus patrocinadores nas áreas do 
evento, proteção das marcas com possíveis sanções contra as pessoas 
que infringirem a normas da lei, venda de cerveja nos estádios e valor 
integral dos ingressos para todos os torcedores são algumas das regras 
exigidas pela Fifa.
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O país lutou por muito tempo para ter leis que protegessem nossos 
torcedores e nossos idosos, e não seria correto mudar as regras única e 
exclusivamente por interesses da Fifa.

Sabemos que a Copa do Mundo é um evento único, que gera ao país-
sede uma grande receita e uma enorme visibilidade, possibilita progres-
so e desenvolvimento, acelera a economia, traz centenas de milhares de 
empregos, aquece o turismo, melhora a questão de mobilidade urbana e 
principalmente deixa para o país um legado econômico, sociocultural e 
ambiental inigualável, mas não podemos esquecer que o Brasil tem suas 
leis e que, independentemente dos interesses, elas têm de ser respeitadas.

Neste momento a única saída é encontrar um denominador comum, 
onde nem a organizadora da Copa e seus parceiros comerciais nem o 
país tenham prejuízos.

O Brasil tem uma cultura peculiar, somos um povo que temos a ale-
gria e a irreverência à flor da pele, e seria uma grande covardia impor 
regras apenas para agradar interesses externos.

O mundo deve conhecer o Brasil como ele é. Estaremos sediando o 
maior evento do futebol mundial e sabemos das nossas responsabilidades. 
Acredito que o governo brasileiro e a Fifa encontrarão saídas para que 
possamos proporcionar um grande espetáculo a todos os estrangeiros e 
principalmente ao povo brasileiro, que deve ter suas leis cumpridas.

O Brasil tem todas as condições de promover e assegurar toda a es-
trutura para que a Copa de 2014 seja um evento seguro e sem nenhum 
prejuízo à Fifa e à família brasileira.
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Copa 2014: até onde cederemos à Fifa?

Deputado Rubens Bueno (PPS-PR)

Membro da Comissão de Turismo e Desporto

A escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo em 2014 enche-
nos de orgulho. Essa decisão é reveladora do crescimento da impor-
tância do Brasil no mundo globalizado. Embora tenhamos enormes 
desafios em relação à infraestrutura urbana e um governo que arre-
cada muito e investe mal, o mundo está voltando seus olhos para nós 
com imensa expectativa.

É preciso reconhecer que o Brasil passou a fazer parte de um seleto 
grupo de países em expansão econômica e social em meio a uma das 
mais severas crises mundiais, iniciada em 2008 e cujos efeitos ainda po-
dem ser vistos em países como a Grécia. O desemprego, aqui, se compa-
rado ao dos países da Europa, está em níveis baixos, e, apesar de poder-
mos crescer muito mais do que estamos crescendo, nossa perspectiva de 
médio prazo é mais auspiciosa que a dos países ricos.

Este é o cenário que, presume-se, devemos encontrar até 2014, caso con-
sigamos nos manter fora da turbulência que atinge boa parte do mundo.
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Os problemas e conflitos que batem à nossa porta, portanto, são na 
atualidade de outra natureza que não a da macroeconomia. Estão rela-
cionados à organização da Copa, ao modelo jurídico que deve preva-
lecer e à queda de braço com a Fifa, a poderosa entidade que costuma 
impor decisões aos países que sediam o maior encontro de mídia do 
planeta a cada quatro anos.

Na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, e para além dela, 
a pergunta que se faz pertinente é: o que estaremos construindo com 
a Copa do Mundo? Estádios, aeroportos e equipamentos urbanos ou 
estaremos apenas servindo às ambições da Fifa? Este questionamento 
surge porque o organismo sediado na Suíça pretende fazer valer seus 
contratos e regras sobre leis em vigor no país.

A bancada do PPS na Câmara não vai abrir mão, durante a votação 
da Lei Geral da Copa do Mundo de 2014, por exemplo, da garantia de 
meia-entrada para idosos e estudantes durante os jogos. E isso contraria 
a Fifa. Da mesma forma, somos a favor da Copa e sabemos dos compro-
missos comerciais da Fifa e do Brasil com os patrocinadores do evento. 
No entanto, a proibição da venda de bebida, em vigor no campeonato 
brasileiro, tem dado bons resultados. Esse assunto precisa de um debate 
amplo para que os interesses comerciais da entidade, que quer exclusi-
vidade para seus parceiros no comércio de cerveja, não passem por cima 
do respeito às conquistas sociais de uma nação.

Em nossa opinião, o governo e o Congresso não podem chancelar ex-
ceções que abrirão brechas jurídicas perigosas e colocarão em xeque di-
reitos de milhares de brasileiros. Com relação aos idosos, trata-se de uma 
lei federal que não pode deixar de valer apenas para atender interesses 
comerciais da Fifa. Com relação aos estudantes, a Câmara já transformou 
no mês passado a meia-entrada em lei federal, ao aprovar o Estatuto da 
Juventude. Se o Senado confirmar e a presidente Dilma não vetar, o direito 
também estará garantido para todo o Brasil. Mesmo assim, hoje já exis-
tem leis estaduais que garantem a meia-entrada para estudantes.

À pergunta feita acima, sobre o que estaremos construindo com a 
Copa, o PPS responderá pelo bem do Brasil e dos brasileiros. É preciso 
ponderação, bom senso e responsabilidade da parte do governo e dos 
congressistas. Apesar de sua importância e das oportunidades de em-
prego para milhares de brasileiros, a Copa do Mundo não pode signi-
ficar o sacrif ício do ordenamento jurídico e nossos valores no altar das 
conveniências da Fifa.
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2013 – ano do esporte feminino no Brasil

Deputada Luci Choinacki (PT-SC)

Membro da Comissão de Turismo e Desporto

Com o objetivo de reconhecer e divulgar as conquistas femininas na 
área do esporte, encaminhei o projeto de lei que propõe o ano de 2013 
como o Ano Nacional do Esporte Feminino no Brasil. A ideia é denun-
ciar os obstáculos e preconceitos de gênero que as desportistas ainda 
têm de superar para usufruir do seu direito ao esporte.

Está na hora de valorizarmos o esporte feminino no Brasil incluindo 
na agenda política a necessidade de programas e políticas para a supe-
ração de obstáculos socioculturais que ainda se erguem contra o direito 
das mulheres de poder livremente expressar todas as suas potenciali-
dades, inclusive em áreas tradicionalmente dominadas pelos homens, 
como em algumas modalidades desportivas.

Neste momento em que o Brasil inteiro discute a questão da Copa 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016, é fundamental chamar a atenção 
da sociedade para um setor da população brasileira – as mulheres – 
que fica à margem dos debates e dos investimentos, principalmente 
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nos esportes de alto rendimento. É importante chamar atenção tam-
bém para o tratamento que a grande mídia dispensa às conquistas femi-
ninas nos esportes, na maioria das vezes secundarizando o talento das 
atletas e supervalorizando os padrões de beleza existentes.

Por trás das conquistas da jogadora Marta e da seleção brasileira 
feminina de futebol, de Maurren Maggi (atletismo), de Fabiana Murer 
(atletismo), das jogadoras da seleção brasileira de vôlei, de Keitlen Qua-
dros (judô), de Fernanda Oliveira e Isabel Swan (vela), e Natália Favligna 
(taekwondo), dentre outras, do aumento da participação feminina nas 
delegações olímpicas, há histórias e pesquisas que demonstram as difi-
culdades que muitas mulheres enfrentam para praticar esportes.

Por duas décadas, no período de 1965 a 1986, a legislação brasileira 
proibiu as mulheres de praticarem lutas, futebol, polo aquático, polo, 
rugby e baseball. Como se nota, também no esporte segue a luta das mu-
lheres pela igualdade de direitos, muitas vezes vitoriosa nas leis, mas ou-
tras tantas ignoradas na prática, onde prosseguem no desafio de superar 
uma cultura sexista e patriarcal, arraigada até hoje na sociedade brasileira.

Segundo estudos acadêmicos, 2013 fará 100 anos do primeiro jogo 
profissional de mulheres em nosso país. Esse projeto quer instituir 2013 
como ano de mobilização nacional pela valorização da mulher no espor-
te. Nossa proposta é de que, em 2013, em todas as escolas deste país, seja 
conhecida a história sofrida e também vitoriosa das mulheres brasilei-
ras. Foram elas que romperam as primeiras barreiras para o reconheci-
mento das mulheres enquanto seres capazes de conquistas esportivas.

Propusemos esse projeto de lei para que em 2013 possamos recontar 
a história das mulheres e das conquistas através de exposições, produ-
ção de materiais didáticos, incentivos a pesquisas com esta temática e 
organização de olimpíadas escolares.
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Compromisso com a inclusão social

Deputado Jonas Donizette (PSB-SP)

Presidente da Comissão de Turismo e desporto

Aristóteles, em seus escritos, definia a humanidade como um tipo 
de sociedade incomum: seríamos “animais políticos”, seres que vivem 
na polis, um tipo de associação cujo sentido maior é a busca pelo bem 
comum. A natureza da ação política, exercida com espírito cívico, é 
justamente essa: a missão de proporcionar conquistas sociais, para que 
muitos possam usufruir.

Essa tem sido a filosofia de trabalho que orienta a Comissão de Turis-
mo e Desporto (CTD) da Câmara dos Deputados: servir ao povo. Trata-
se de uma missão que se reveste de grande dignidade, pois somos os 
olhos e a voz do povo na gestão do poder público. É um trabalho de equi-
pe, no qual parlamentares e o corpo técnico desta casa atuam em harmo-
nia, de modo a viabilizar providências, solucionar problemas e preservar 
o interesse público, em tudo concernente às competências deste órgão.
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Tomei posse como presidente da CTD em março de 2011 e 
tive a felicidade de constatar aqui um grupo de parlamentares e 
de assessores dedicados, comprometidos com o interesse público. 
Diante de nós impunha-se a missão, dentre outras, de fiscalizar as 
obras da Copa do Mundo de 2014.

Para isso, visitamos as 12 cidades-sedes: de Manaus a Porto Alegre, 
conhecemos in loco a realidade de cada município. Foi um périplo de 
192 dias, de 29 de abril, quando iniciamos as visitas de inspeção à cidade 
de Fortaleza, até 7 de novembro, quando concluímos, com a vistoria das 
obras em São Paulo. Nessas jornadas, constatamos problemas e urgi-
mos providências das autoridades. Foi um trabalho complexo, no qual 
fizemos valer o interesse popular. Queremos essa grande festa que é a 
Copa do Mundo, mas há de se respeitar o dinheiro público. Temos de 
proporcionar, com esse evento, um legado de benfeitorias para os mais 
humildes brasileiros.

Além das 12 cidades, realizamos ainda em Campinas, no dia 21 de 
novembro deste 2011, o Fórum dos Centros de Treinamento da Copa 
do Mundo, em que trouxemos representantes do Comitê Organizador 
Local, de modo a prestar contas à população e a esclarecer dúvidas a res-
peito dos requisitos necessários para que as centenas de cidades brasi-
leiras candidatas a receber seleções compreendam padrões e requisitos 
para conseguir hospedar selecionados estrangeiros.

Participamos também ativamente da articulação da Lei Geral da 
Copa, conjunto de medidas legais para tornar possível a competição no 
Brasil, quando se debatem medidas como a cobrança de meia-entrada 
para estudantes e idosos, além de uma série de outras providências que 
vão configurar o evento no Brasil. Nosso esforço se pautou pela inclusão 
social, pois a Copa do Mundo deve respeito à gente de nossa terra, que 
não pode ser deixada de lado em um momento tão importante.

O trabalho da CTD buscou ir além da complexa missão de articular 
e fiscalizar a Copa do Mundo. Voltamos nossos olhos a outras questões, 
como a da exploração de jovens e adolescentes no turismo, cobrando 
a criação de políticas públicas para dar um fim a essa chaga em nosso 
país, e a concessão de bolsas-atleta aos que conduzem desportistas com 
problemas de visão, entre outras demandas da sociedade.

Buscamos honrar as expectativas da população em cada uma das 
providências tomadas. Nosso propósito foi o do bem comum, da in-



35

clusão social e da sustentabilidade. Tivemos um ano de trabalho árduo, 
mas compensador, pois as medidas adotadas na CTD ou prescritas 
neste 2011 certamente renderão benef ícios aos cidadãos nos tempos 
que se seguem. Agradeço pelo apoio da sociedade às ações da CTD e 
o empenho dos meus colegas parlamentares e da equipe de trabalho 
desta comissão.
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