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Até os gandulas do Asa de Arapiraca já devem estar se
perguntando por que nove entre dez eventos esporti-
vos têm exclusividade nas transmissões, em TV aber-
ta ou fechada, e até na internet, pelas Organizações
Globo. Assim como nove entre dez torcedores de fu-
tebol já se conformaram em saber que o jogo de sua
equipe favorita, caso não faça parte das maiores tor-
cidas do país, só passará na TV quando não conflitar
com a partida de algum desses campeões de audiên-
cia, um capítulo de novela ou um enlatado qualquer.

Os grandes clubes, que há tempos acertam seus
rombos financeiros com o pagamento adiantado de
direitos pela Globo, começaram a perceber que o que
andam recebendo é pouco se comparado à audiência
e, por sua vez, ao faturamento publicitário da emis-
sora. Eles querem mais. Já o Clube dos 13, que em
tese representa as maiores equipes do país e há tem-
pos anda às turras com o conglomerado de comuni-
cação, tenta ampliar a receita de todos os times, ava-
liando que o dinheiro pago pelas transmissões está
subavaliado. Como destaca reportagem desta edição
de Ruy Barata Neto e Fábio Suzuki, a bolada envolvi-
da no Campeonato Brasileiro, em todas as mídias,
chegará a R$ 4 bilhões de 2012 a 2014, enquanto a
Globo pagou, no último triênio, R$ 1,5 bilhão.

O conflito de interesses provocou a implosão do
Clube dos 13, levando as agremiações que atraem
mais telespectadores a propor a negociação em se-
parado, mas preferencialmente com a Globo. Do ou-
tro lado, o Clube dos 13 quer ir ao Cade garantir o di-
reito a abrir concorrência com outras emissoras e,
assim, dar mais espaço à livre concorrência.

Intrigas e politicagens à parte — o que leva à pru-
dência de não se tomar partido para qualquer um dos
lados —, o fato é que o caudilhismo que impera nas
instituições do futebol brasileiro, tão antigo quanto
as ditaduras do Oriente Médio, já passou da hora de
cair. Tomara que, depois do caos instalado, algo de
bom ressurja em benefício dos verdadeiros apaixo-
nados pelo futebol: os torcedores. ■

Por uma revolução
jasmim no futebol

O caudilhismo que impera nas
instituições do futebol brasileiro,
tão antigo quanto as ditaduras do
Oriente Médio, está na hora de cair

A presidente Dilma Rousseff determinou ontem que o
ministro da Fazenda, Guido Mantega, prepare medida
provisória reajustando em 4,5% a tabela de Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF). De acordo com o minis-
tro de Relações Institucionais, Luiz Sérgio, o governo
quer que a nova tabela esteja em vigor nos próximos
dias. O percentual de reajuste determinado pelo gover-
no poderá se transformar em uma nova batalha com as
centrais sindicais e seus representantes no Congresso
Nacional, após a queda de braço do salário mínimo ven-
cida pelo governo. Os sindicatos defendem que o reajus-
te seja de 6,46%, percentual equivalente à inflação do
ano passado. “O governo fez um acordo com as centrais
para o reajuste do mínimo e da tabela de imposto de
renda e vai cumprir o acordo feito”, disse o ministro.
Luiz Sérgio afirmou ainda que Dilma deverá sancionar o
novo valor para o mínimo, de R$ 545, ainda neste mês
para que tenha validade em março. ■ ABr

Em resposta à ameaça da oposição de questionar no Su-
premo Tribunal Federal a nova regra de reajuste do salá-
rio-mínimo, o vice-presidente Michel Temer (PMDB)
afirmou ontem que esse tipo de reajuste por decreto pre-
sidencial está dentro das normas constitucionais. Segun-
do o projeto de lei aprovado ontem no Senado e criticado
por parlamentares do DEM e do PSDB, o mínimo passa a
ser fixado por decreto, sem a participação do Congresso.

“Não encontrarão respaldo jurídico. Se o Legislativo
quiser, a qualquer momento ele propõe outro projeto de
lei para o salário nos próximos anos. O decreto será ape-
nas de natureza regulamentar, fazendo simples cálculo
aritmético”, declarou, após participar de seminário or-
ganizado pelo Movimento Brasil Eficiente.

A associação entregou ao vice-presidente um proje-
to de reforma tributária. A proposta tem princípios de
simplificação fiscal propostos pelo jurista Gastão Tole-
do, pelo economista Paulo Rabello de Castro, presi-
dente da RC consultores, e por outros colaboradores do
movimento. ■ Daniel Haidar

Para Temer, aumento por
decreto é constitucional

Tabela do IR terá
reajuste de 4,5%
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DESTAQUE

BC não convence e mercado aposta em juro maior

Pesquisa do Banco Central propõe que as medidas
macroprudenciais equivalem a aumento de 0,75 ponto
nos juros. Para economistas, trata-se de um recado ao
mercado. Porém os contratos de juros futuros indicam
uma subida forte na Selic. O Copom se reunirá na
semana que vem para definir o rumo da taxa básica.
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MAIS LIDAS ONTEM

● Lucro da Marcopolo cresce 136% e soma R$ 295,8 mi

● Lucro da Vivo sobe mais que 300%, para R$ 864 mi

● Lucro do Pão de Açúcar sobe 81% no 4º trimestre

● Twitter da BM&FBovespa é invadido na madrugada

● CMN autoriza troca de moeda em Correios e lotéricas
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ENQUETE

A elevação
dos preços
do petróleo
pode atrasar
a recuperação
dos países
desenvolvidos?
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A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou ontem o novo modelo para o programa chamado Acesso
Individual Classe Especial (Aice), destinado à população de baixa renda. Com as mudanças, a assinatura básica
mensal, descontados os impostos, passará de R$ 17,23 para R$ 9,50. A intenção da Anatel é aumentar para 13 mi-
lhões o número de pessoas com acesso ao programa, oferecendo o benefício às famílias atendidas pelo Bolsa Família.
O Aice, que existe desde 2005, tem atualmente 184 mil assinantes. As novas regras do programa serão submetidas a
consulta pública por 30 dias. As mudanças incluem também a adoção de uma franquia de 90 minutos para ligações
locais entre telefones fixos. O valor estimado do pacote de 90 minutos locais passará de R$ 39,14 para R$ 13,31.
O prazo de instalação passará de 30 para sete dias e os clientes poderão optar por um pacote pós-pago. ■ ABr

Telefonia para baixa renda ficará mais barata
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