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E2 Esportes SÁBADO, 18 DE JUNHO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

● FUTEBOL
CAMPEONATO BRASILEIRO
Fluminense x Bahia
18h30 / SPORTV
América-MG x Cruzeiro
21h / PAY PER VIEW

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B
Guarani x Americana
Duque de Caxias x Ponte Preta
Náutico x Paraná
Salgueiro x Goiás
Vitória x Sport
16h20 / PAY PER VIEW
Vila Nova x ABC
21h / PAY PER VIEW
CAMPEONATO RUSSO
Volga x Zenit
11h40 / ESPN
Lokomotiv x Spartak Moscou
14h / ESPN BRASIL

CAMPEONATO ARGENTINO
Gimnasia y Esgrima x Boca Juniors
15h / ESPORTE INTERATIVO
MUNDIAL SUB-17
França x Argentina
17h / ESPORTE INTERATIVO
LIBERTADORES SUB-20
Flamengo x América-MEX
20h10 / SPORTV 2
PAULISTA 4ª DIVISÃO
Bariri x Independente de Limeira
19h / REDE VIDA
PAULISTA FEMININO
Centro Olímpico x São José

10h / REDE VIDA

● VÔLEI
LIGA MUNDIAL
Brasil x Porto Rico
10h / GLOBO / ESPORTE
INTERATIVO
Itália x França
15h30 / SPORTV
EUA x Polônia
20h45 / ESPORTE INTERATIVO

● VÔLEI DE PRAIA
MUNDIAL DE ROMA

Semifinais
7h às 12h / SPORTV
12h às 14h / ESPORTE INTERATIVO
14h / SPORTV 2

● TÊNIS
TORNEIO DE EASTBOURNE
Final feminina
8h / BANDSPORTS
Final masculina
10h / ESPN BRASIL / ESPN HD

● JUDÔ
GRAND SLAM DO RIO

16h / SPORTV 2

● NATAÇÃO
GRAND PRIX DOS EUA
Etapa de Santa Clara
21h / BANDSPORTS

● RÚGBI
DESAFIO INTERNACIONAL
Brasil x Escócia
11h / SPORTV 2
SEVEN GRAND PRIX SERIES
Etapa de Lyon
12h / BANDSPORTS

Denise Madueño
Eugênia Lopes / BRASÍLIA

O regime de licitações a toque de
caixaqueogovernoconseguiuapro-
var quarta-feira está ameaçado.

Contrários à exceção concedi-
da inicialmente para obras da Co-
pa-14 e da Olimpíada-16, parti-
dos de oposição não desistiram

de mudar a proposta e impedir
que Fifa e Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) tenham su-
perpoderes na definição de gas-
tos para os dois eventos.

Pelo texto básico, os dois orga-
nismos podem propor aditivos
(contratações posteriores) ilimi-
tados e acima do que prevê a Lei
de Licitações (25% para obras no-
vas e 50% para reformas).

A oposição apresentou quatro
destaquesparatentaralterarame-
dida provisória que cria o Regime
DiferenciadodeContrataçõesPú-
blicas (RDC). A votação da pro-
posta será concluída no dia 28.

Se não conseguir derrubar o

RDC no Congresso, a oposição
promete uma guerra judicial e
vai recorrer ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) propondo a re-
vogação do sistema. Líderes alia-
dos confiam na derrubada dos
destaques pelo Plenário.

Depois de aprovada na Câma-
ra, a medida provisória ainda pas-
sará pelo crivo do Senado antes
de se transformar em lei.

Além da retirada do RDC, a
oposição quer acabar com o siste-
ma de contratação integrada, pe-
la qual a empresa fica responsá-
vel por todas as etapas da obra,
serviços e instalações, incluindo
o projeto básico. Outra modifica-
ção mexe com a contratação inte-
grada: é a retirada do texto da
palavra “básico”, obrigando a ela-
boração de projeto detalhado.

Oposição quer barrar superpoderes de COI e Fifa

Melhor
na tv

● Os responsáveis pelo projeto
Jogos Limpos Dentro e Fora dos
Estádios vão pressionar os parla-
mentares para alterar ou vetar
os artigos do Regime Diferencia-
do de Contratações que confe-
rem poderes ilimitados à Fifa e
ao COI e possibilitam o sigilo so-
bre o orçamento das obras. A

intenção é fazer um corpo a cor-
po no Congresso entre os dias 21
e 28, data marcada para a vota-
ção dos destaques da medida
provisória que embute o RDC.

“Esse regime diferenciado vai
completamente contra o concei-
to de transparência’’, diz o coor-
denador do Comitê Nacional de
Mobilização dos Jogos Limpos,
Felipe Saboya. O projeto visa a
promover a transparência e a
integridade sobre os investimen-
tos ligados à Copa de 2014 e à
Olimpíada de 2016. / ALMIR LEITE

Gasto público

● A presidente da República, Dil-
ma Rousseff, defendeu o Regime
Diferenciado de Contratações
(RDC), disse que ele foi “discuti-
do amplamente” entre governo e

os órgãos reguladores e “faz par-
te das melhores práticas da Orga-
nização de Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE) e
da União Europeia”.
Sobre o sigilo de orçamentos du-
rante o processo licitatório, Dil-
ma disse que, após o processo
ser finalizado, “você explicita o

orçamento” para a população.
“Eu lamento a má interpretação
que se deu a isso, não tenho inte-
resse em ocultar”, afirmou,
A presidente afirmou que o sigilo
vale para as empresas que parti-
ciparão de licitações, mas o orça-
mento estará aberto para todos
os órgãos de controle.

Governo usa
Copa para
modificar
licitações
Regra que flexibiliza a
contratação de obras,
que serviria apenas para
Mundial e Olimpíada,
pode se tornar definitiva

VALTER CAMPANATO/ABR

Entidade reage
contra possibilidade
de farra nos gastos

F oi na base do chamado “mu-
ricibol”, mas foi. O Santos
nãojogou bonito, não deu es-
petáculo, não teve muitas

oportunidades no ataque, não mos-
trou muita segurança na defesa, não
viu seu principal craque brilhar em
campo, não ganhou o jogo – mas
quem se importa com tantos “nãos”?
Ora, vejamos a situação pelo lado dos
“sims”. Sim, o Santos foi corajoso
dentro de um caldeirão com 60 mil
fanáticos torcedores que cantaram
do início ao fim da partida. Sim, ape-
sar de pressionada, a equipe santista

conseguiu jogar bola e, em alguns mo-
mentos, chegou até a dominar as ações.
Sim, apesar dos desfalques, o time man-
teve a pegada e os nervos no lugar. E,
por fim, sim, um empate fora de casa
numa final de Libertadores vale ouro. O
título não está ganho, mas, convenha-
mos, está muito bem encaminhado.

Para chegar à sua terceira conquista
de Libertadores – e a primeira em qua-
se cinco décadas – o clube da Vila preci-
sa cuidar de alguns aspectos. Eu ia es-
crever que o Santos precisa cuidar de
“apenas” alguns aspectos, mas se há al-
go que eu já aprendi sobre as grandes

decisões é que, nelas, nada é “apenas”.
A primeira providência que o elenco

do Peixe precisava tomar, já me parece
bem encaminhada: manter a cabeça no
lugar.

Do presidente ao roupeiro, todos os
profissionais santistas entrevistados
após o heroico empate em Montevidéu
rezaram pela mesma cartilha: nada está
ganho, muitos times já perderam a final
da competição jogando em casa, o Peña-
rol é muito forte jogando fora de seus
domínios e patati patatá.

Esse é o espírito. Tudo o que o Santos
não desejará, na próxima quarta, é en-
frentar um bando de uruguaios enfure-
cidos após terem sido fustigados por
um desrespeitoso clima de “já ga-
nhou”. Em 1950, a seleção brasileira te-
ve pela frente um adversário assim e,
como até o reboco de demolição do ve-
lho Maracanã sabe, o desfecho não foi
nada bom para nós.

Outra coisa importante para que os
meninos da Vila coloquem a segunda
mão na taça é a compreensão de que
devem mudar a postura no segundo jo-
go. Se o fechado “muricybol” é uma táti-
ca inteligente para jogos fora de casa ou

para quando o time abriu vantagem no
jogo de ida, isso não é verdade para par-
tidas em que a equipe precisa da vitória.

Claro, porque não é possível que al-
guém ache bom negócio levar o jogo
para os pênaltis – ainda mais se lembrar-
mos que Zé Love, um dos jogadores
mais sem pontaria da presente tempo-
rada do futebol internacional – é candi-
dato a executar uma delas.

Os jogos em casa contra Once Caldas
e Cerro Porteño não foram exatamente
mais fáceis para o Santos do que os jo-
gos de ida contra esses mesmos rivais.
Muito pelo contrário. Fora de casa o
Santos foi inteligente, saiu na boa e
criou muitas chances.

Quando jogou em casa, pensando em
administrar as vantagens conquistadas
no exterior, o time fez a torcida sofrer
mais do que devia.

É por isso que insisto no que escrevi
há algumas semanas: para ser cam-

peão, o Santos não tem que jogar co-
mo o Muricy gosta, como os analis-
tas táticos preferem ou como o clu-
be A ou B atuam.

Atrevimento. Para dar a volta olím-
pica, o Santos vai ter que jogar como
Santos. Com brilho. E isso significa
dizer que Neymar vai ter que jogar
como Neymar, com atrevimento,
criatividade, fome de gol e, por fa-
vor, sem desfalecer a cada contato
dos adversários – por mais que o con-
tato exista, como, de fato, quase sem-
pre existiu.

Vale à pena mostrar para o garoto
os vídeos de outro garoto ainda, Mes-
si, nas partidas em que foi caçado em
campo por defensores duríssimos.
Se o Santos for um time alegre, o títu-
lo virá.

Se for um time pragmático e con-
servador, o título poderá vir tam-
bém, mas as chances de não vir serão
desnecessariamente aumentadas.

São 90 minutos para ver o glorioso
time de branco fazendo história
mais uma vez. Vamos torcer. E, prin-
cipalmente, jogar com ousadia.

SEGUNDA-FEIRA
PAULO CALÇADE

TERÇA-FEIRA
LUIZ ZANIN

QUARTA-FEIRA
DANIEL PIZA

QUINTA-FEIRA
WAGNER VILARON

SEXTA-FEIRA
EDUARDO MALUF

SÁBADO
MARCOS CAETANO

DOMINGO
UGO GIORGETTI

O Santos não tem que jogar
como o Muricy gosta ou como
os analistas táticos preferem

Rui Nogueira / BRASÍLIA

O pacote de regras para o gover-
no licitar mais rapidamente ser-
viços e obras é para ser usado na
organização da Copa de 2014 e
na Olimpíada de 2016, mas a in-
tenção do Planalto é que, se a ex-
periência for bem sucedida, o
chamado Regime Diferenciado
de Contratações (RDC) passe de
provisório a definitivo. Depois
dos eventos esportivos, o gover-
no pretende efetivar essas re-
gras, enterrando de vez a Lei das
Licitações (8.666) que vigora
desde 1993.

O ministro do Esporte, Orlan-
do Silva, deixou claro ontem que
o RDC faz parte de uma proposta

geral de “modernização da Lei
de Licitações, de aperfeiçoamen-
to das regras de compras gover-
namentais com mais competiti-
vidade (entre fornecedores) e re-
dução de preços”.

O RDC tramita na Câmara e
teve o texto básico aprovado na
noite de quarta-feira. Emendas e
destaques devem ser aprovados
em duas semanas.

No Senado. A revisão da Lei
das Licitações foi proposta pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva no início do segundo
mandato, em janeiro de 2007, si-
multaneamente ao lançamento
do Programa de Aceleração do
Crescimento, conhecido como
PAC 1.

O projeto de lei enviado ao
Congresso tramita há quatro
anos e meio na Casa e, neste mo-
mento, ainda está em fase de au-
diências públicas nas comissões
do Senado. Deve ser alterado e,
por isso, obrigado a voltar à análi-

se dos deputados – o que signifi-
ca que não será aprovado até o
final deste ano.

“No mínimo”, admitiu o minis-

tro ao Estado, após a entrevista
coletiva, “o governo quer, de-
pois da aprovação do RDC e do
uso na Copa do Mundo e nos Jo-

gos Olímpicos, que esse proces-
so (de licitações) seja usado como
inspiração para os parlamenta-
res aperfeiçoarem ainda mais as

mudanças na Lei de Licitações
que estão em discussão no Sena-
do”.

Transplante. Na prática, dian-
te da demora na tramitação do
projeto que está no Congresso, o
Planalto aproveitou a Copa e a
Olimpíada para atropelar o pro-
cesso e, por meio de uma emen-
da à Medida Provisória 527, in-
cluir o RDC nas votações de MPs
que já estão no plenário da Câma-
ra – as MPs têm preferência nas
votações. Da Câmara, o RDC se-
gue para o Senado e, em seguida,
para sanção da presidente.

O governo fez um verdadeiro
transplante: as propostas que ha-
via feito, em janeiro de 2007, no
projeto que muda a Lei das Lici-
tações, foram incluídas agora na
emenda do RDC que está para
ser aprovado na Câmara.

Orlando Silva disse que o
RDC foi preparado com base em
experiências nos EUA, no Cana-
dá, em países da União Euro-
peia, Argentina e até em práticas
de empresas privadas. A lei em
vigor no País, afirmou, é de uma
época em que não havia inter-
net. Por isso, é considerada desa-
tualizada. Agora, o governo fede-
ral pretende usar com mais fre-
quência o pregão eletrônico.

“Debatemos com técnicos do
Tribunal de Contas da União
(TCU) a elaboração da propos-
ta”, disse Orlando Silva. O minis-
tro do tribunal, Valmir Campe-
lo, confirma e apoia o RDC.

Boleiros

Pelo texto básico, as duas
entidades podem propor
contratações posteriores
ilimitadas e acima do que
prevê a Lei de Licitações

Prática é adotada na
Europa, afirma Dilma

Provisório ou permanente? O ministro do Esporte, Orlando Silva, durante entrevista em que defendeu o modelo de licitações

Quase lá

MARCOS
CAETANO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 jun. 2011, Esportes, p. E2.




