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DESTAQUE DESAFIOS PARA O NOVO GOVERNO

Pedro Venceslau e Fábio Suzuki
redacao@brasileconomico.com.br

Cotado para permanecer à frente
do Ministério do Esporte na gestão
Dilma Rousseff, o ex-presidente
da União Nacional dos Estudantes
(UNE), Orlando Silva, do PCdoB,
não diminuiu o ritmo de sua
agenda na reta final do ano. Pelo
contrário, nas últimas semanas,
ele tem atuado como uma espécie
de bombeiro na interlocução en-
tre as cidades mais problemáticas
que vão receber os jogos da Copa
do Mundo de 2014 e a Fifa.

As cenas de guerra civil no Rio
de Janeiro, na semana passada,
correram o mundo. Como o
episódio é visto pelo Comitê
Olímpico Internacional?
Tanto a Federação Internacional
de Futebol (Fifa) quanto o Comitê
Olímpico Internacional (COI)
têm demonstrado muita con-
fiança no Brasil e considerado o
país seguro. Não há temores com
relação aos eventos.

Em relação aos aeroportos,
o que acha da ideia de
abrir o capital da Infraero?
O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) realizou um estudo so-
bre as demandas aeroportuárias
do Brasil e ele está sendo exami-
nado pela equipe de transição.
Não conheço os detalhes, mas o
fato é que o ano de 2011 vai mar-
car uma virada nas atividades da
Empresa Brasileira de Infra-Es-
trutura Aeroportuária (Infraero).
É preciso fazer ajustes na gestão.

Qual a sua opinião sobre
a criação de um Ministério
dos Aeroportos?
Prefiro não falar sobre isso. É
preciso examinar o conjunto da
obra. A secretaria de Portos aju-
dou a enfrentar certos desafios
na área portuária.

Seu partido, o PCdoB, reivindica
participação na Autoridade
Pública Olímpica e o comando
do esporte em 2011 ?
É importante que o Ministério do
Esporte seja o protagonista da
participação do governo federal
na preparação da Olimpíada. Se-
ria mais eficiente se tivéssemos
uma unidade de comando. Inde-
pendentemente de quem for o
próximo ministro, ele deve fazer a
interlocução. A Copa e a Olimpía-
da têm donos diferentes, mas é
preciso encontrar sinergia nesses
dois eventos. Não por acaso a Fifa
e COI estão se reunindo. O PCdoB
teve um saldo positivo no governo
Lula, com Aldo Rebelo, Agnelo
Queiroz, ANP. É razoável conti-
nuar colaborando com o governo.
Numa conversa com o presidente
do PT, deixamos isso claro.

“O PCdoB teve um
saldo positivo no
governo Lula.
É razoável continuar
colaborando
com o governo

A Copa e a Olimpíada
têm donos diferentes,
mas é preciso
encontrar a sinergia
entre os dois eventos

ENTREVISTA ORLANDO SILVA Ministro do Esporte

TRAJETÓRIA

Ex-presidente da UNE, ministro virou cardeal do PCdoB

Orlando Silva está no Ministério do
Esporte desde a primeira semana
do governo de Luiz Inácio Lula da
Silva. Antes de assumir o comando
da pasta, foi secretário-executivo
na gestão do médico Agnelo
Queiroz, que se licenciou para
disputar o governo do Distrito
Federal em 2006 pelo PCdoB.
Derrotado, Queiroz tentou sem
sucesso voltar ao antigo cargo, mas
foi barrado pelo presidente. Jovem
e de origem humilde, Silva caiu nas
graças de Lula e se manteve firme

no posto durante todo o segundo
mandato, quando o ministério
deixou de ser o patinho feio e virou
um cisne político na Esplanada
devido a Copa do Mundo de 2014
e aos Jogos Olímpicos. Já o
ex-ministro Queiroz acabaria eleito
governador em 2010, mas pelo PT.
A carreira política de Silva foi
forjada no movimento estudantil.
Em 1992, ele foi um dos líderes do
movimento Fora Collor, ao lado do
cara-pintada Lindberg Farias, que
este ano foi eleito senador do Rio

de Janeiro pelo PT. Foi como
presidente da União Nacional
dos Estudantes e da União da
Juventude Socialista que Silva se
firmou como a principal estrela do
processo de renovação de quadros
do PCdoB. Em 2010, o ministro
era a grande aposta do partido
como puxador de votos na eleição
para a Câmara dos Deputados
em São Paulo, mas acabou
desistindo a pedido de Lula.
Cotada para o Ministério, Manuela
D’Àvila também foi da UNE. P.V.

“Preparação para a Copa do Mundo
Apesar do tom otimista, ministro se diz preocupado com as obras de São Paulo para o jogo de abertura da
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está em ritmo de aceleração”
competição e vê a crise aérea como uma oportunidade para o país ampliar seus aeroportos

Como vê a polêmica sobre a
divisão dos lucros da Copa?
A polêmica é que distribuição dos
lucros não seguiria a proporcio-
nalidade da composição societá-
ria do comitê local. A Copa é um
evento privado que tem um dono,
a Fifa. O comitê local é um assun-
to da Fifa, um tema privado.

O Brasil é o único país onde o
presidente da Federação é o
mesmo do Comitê (Organizador
da Copa). Em outros países,
são celebridades, artistas e
ex-atletas. O que acha disso?
Ou políticos. Isso tem a ver com o
processo de definição do país
como sede. Não vejo alarde nisso.

Algumas cidades-sede da Copa
de 2014 não têm tradição no
futebol. Os estádios correm
o risco de se transformarem
em elefantes brancos?
A decisão de fazermos em 12 cida-
des foi tomada pela Fifa a partir de
um apelo do Brasil, para naciona-
lizar o projeto. O aeroporto de Ma-

naus será ampliado e as melhorias
urbanas de Cuiabá vão repercutir
no acesso à região. Cuiabá traba-
lhou a ideia de ter a capacidade
mínima da Fifa reduzida depois,
para ser mais sustentável a manu-
tenção desse equipamento. Na
nossa visão, Brasília deveria fazer
um estádio menor que os 71 mil
lugares previstos originalmente
pela média histórica de público do
campeonato brasiliense.

Há possibilidade de se reduzir
o número de cidades-sede?
Iria ferir o objetivo de nacionali-
zar o mundial.

Como avalia o caso de Natal,
que teve problemas com a
licitação? Nenhuma empresa
se interessou pelo projeto.
Conversei com a governadora
eleita e com a prefeita Micarla
(de Sousa). Vamos avaliar a si-
tuação. Natal terá que andar
muito mais rápido para poder
continuar no projeto da Copa,
mas creio que isso será possível.

Natal corre risco de ficar fora?
É preciso cumprir os critérios.
À Fifa, não interessa excluir
qualquer cidade. E para nenhu-
ma cidade é interessante ser ex-
cluída. O atraso de Natal pode
ser recuperado.

São 12 cidades com jogos
em um país com sérios
problemas de mobilidade
aérea. Isso não é perigoso?
Vejo mais como uma oportuni-
dade. Temos que ampliar a ca-
pacidade dos aeroportos pela
necessidade do Brasil.

Em São Paulo, quem vai pagar
a diferença do estádio do
Corinthians para que ele
tenha a capacidade exigida?
Evidente que São Paulo nos
preocupa. O compromisso era
entregar o estádio pronto em
dezembro de 2012, mas eu temo
que isso não se realize. Estádio
do padrão Fifa demora entre 26
e 27 meses. Nossa referência são
30 meses. O risco é grande de

não entregarmos alguns está-
dios no prazo definido. Eu dese-
jaria que fosse mais rápido, mas
não estou na mesa de negocia-
ções desse assunto.

Existe chance de a Copa 2014 ser
transferida para a Inglaterra?
Eu só ouvi falar disso pela im-
prensa. Sinto é uma grande con-
fiança da Fifa no Brasil. A prepa-
ração da Copa está em ritmo de
aceleração. Se fosse uma aerona-
ve, tinha decolado, mas não
atingido ritmo de cruzeiro.

A deputada Manuela D’Ávila
teria sido sugerido por Dilma
para ocupar o Ministério do
Esporte. O que acha disso?
Não existe especulação que atinja
meu carinho por ela. Não houve
nenhuma sugestão do PCdoB.
Nenhuma proposta ou sondagem.
O presidente do partido conver-
sou com o (José Eduardo) Dutra
(presidente do PT). Ele sabe qual
a é posição do PCdoB. Não sei se a
presidente eleita já sabe. ■

“Evidente que São
Paulo nos preocupa.
O compromisso era
entregar o estádio
pronto em dezembro
de 2012, mas eu
temo que isso não se
realize. Estádio do
padrão Fifa demora
entre 26 e 27 meses.
Nossa referência
são 30 meses.
O risco é grande
de não entregarmos
alguns estádios
no prazo definido
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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