
Há muitos anos, a rivalidade en-
tre as torcidas não termina aos
45 minutos do segundo tempo.
O que era para ser um espetácu-
lo dentro de campo, muitas ve-
zes, acaba em agressões e mor-
tes. Para tentar colocar um pon-
to final na violência nos está-
dios de futebol, o Ministério do
Esporte lançou ontem, em Curi-
tiba, o programa Torcida Legal.
A proposta é cadastrar os inte-
grantes das 475 torcidas organi-
zadas do país, nos próximos 12
meses. A capital paranaense foi
escolhida para dar o pontapé
inicial no programa devido aos
conflitos entre torcedores ocor-
ridos em 2009.

O Ministério Público esta-
dual, que está apoiando o proje-
to, dará início ao cadastramen-
to pelas torcidas ligadas ao Atlé-
tico-PR e montará uma central
no estádio Joaquim Américo
Guimarães, a Arena da Baixada.
Nas semanas seguintes, serão
cadastradas as torcidas do Cori-
tiba e do Paraná Clube. No ca-
dastramento, são coletadas digi-
tais e fotos e ainda é feita a con-
ferência de documentos. A tec-
nologia usada para a identifica-
ção é o sistema biométrico, simi-
lar ao utilizado pela Justiça Elei-
toral. A ideia é traçar o perfil
dos torcedores e tentar diferen-
ciar o bom e o mau torcedor.

“Queremos mudar a cultura
da ida aos estádios. Voltar aos ve-
lhos tempos, quando toda a famí-
lia comparecia sem medo da vio-
lência. A cultura do esporte é a
agregação das pessoas, é isso que
queremos retomar”, destacou a
coordenadora da Assessoria Es-
pecial de Futebol do Ministério
do Esporte, Sara Carvalho, du-
rante o lançamento do projeto.

Claudinei Santos, coordena-
dor do Núcleo de Estudos em Ne-
gócios do Esporte da ESPM, lem-
bra que a receita dos clubes com
a ida aos estádios é pequena por-
que muitas pessoas preferem as-
sistir aos jogos em bares ou em
casa com medo da violência. “Se
os campeonatos no país fossem
mais organizados, poderíamos
exportar os jogos, da mesma for-
ma que hoje importamos o cam-
peonato espanhol”, pontua.

A iniciativa do governo pode
ajudar até mesmo a atrair turis-

tas estrangeiros para a Copa do
Mundo. “As pessoas ficam com
medo da violência quando veem
brigas como a protagonizada pe-
lo River Plate, no domingo”,
acrescenta Santos. “Portanto, é
válida a preocupação sobre o
país que queremos mostrar.”

A nacionalização do cadastro
das torcidas organizadas, com
parâmetros igualitários de cole-
ta de dados, também vai ajudar
na aplicação do novo Estatuto
do Torcedor, que criminalizou
condutas como a invasão do
campo e forneceu instrumen-
tos para a atuação das polícias e
do Ministério Público.

Educação
Santos diz que a iniciativa do go-
verno é importante, mas sozi-
nha não vai conseguir frear a on-
da de violência. “Precisa haver
conscientização dos torcedores
e da polícia”, acredita. “Se a or-
ganização do evento for me-
lhor, ou seja, se as pessoas não
precisarem passar dois dias na
fila para comprar um ingresso,
já vai ser um avanço.”

O especialista cita ainda as
condições de conservação dos es-
tádios, que podem provocar rai-
va nos torcedores. “Além disso,
precisa haver algum tipo de mo-
nitoramento para garantir que as

pessoas vão sentar nos devidos
lugares. Não há briga por isso
em cinemas e teatros, por que te-
ria de haver nos estádios?”,

Para o promotor Maximilia-
no Ribeiro, organizador da ação
no Paraná, o programa só vai
dar certo se contar com a cola-
boração de todos. “Isoladamen-
te, não vai funcionar”, diz. Se-
gundo ele, esta é uma oportuni-
dade de conhecer o torcedor
bem intencionado. “O mau tor-
cedor não vai querer ser inseri-
do em um programa de ajusta-
mento de conduta”, pontua.

Para Luiz Fernando Papagaio,
presidente da Império Alviver-
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Os avanços da tecnologia da informação permitem uma
infinidade de facilidades para melhorar o rendimento
nos mais diferentes setores. Sejam os famosos "home
offices" ou o "telecommuting", que permitem a milha-
res de profissionais, mães e pais, trabalharem em casa.
Ou as teleconferências, que evitam deslocamentos e
poupam recursos econômicos e naturais, inclusive, até
menor custo de carbono. A difusão de inovações nas
ciências médicas aliada aos avanços da engenharia e da
tecnologia da informação rompem barreiras e emergem
como uma nova área do conhecimento: a telemedicina,
que amplia serviços, padroniza processos, disponibiliza
treinamentos à distância, possibilita segunda opinião
formativa e controla a complexa rede de operações.

Os primeiros relatos de telemedicina são da década
de 70, nos Estados Unidos. O intuito, na época, era me-
lhorar o atendimento médico nas áreas rurais. Na se-
quência, vieram transmissões de imagens radiográfi-
cas, uso de circuito fechado de televisão na condução
de sessões de terapia entre diferentes cidades e trans-
missão de cirurgia de troca de válvula aórtica entre Te-

xas e Genebra, na Suí-
ça. Fantástico! Da fic-
ção para a realidade, as
cirurgias — principal-
mente as robóticas - já
conquistaram lugar de
destaque na medicina
moderna. O resultado
da inovação do DaVinci
Surgical System, o "ro-
bô cirurgião", é mais se-
gurança ao paciente e
rapidez em sua recupe-
ração. Isso porque, du-
rante a cirurgia, o médi-
co observa o campo
operatório em três di-
mensões, além de não
manejar diretamente

os órgãos ou realizar procedimentos delicados com suas
próprias mãos - ele controla os braços do robô por meio
de uma cabine de comando à distância. Apesar de todos
os benefícios que observamos no decorrer dos anos, a te-
lemedicina não vai substituir uma internação ou consul-
ta ao médico. Ela é um instrumento complementar às
práticas médicas e, graças a toda tecnologia envolvida,
é um impulsionador para o futuro da medicina.

No Hospital Israelita Albert Einstein, por exemplo, a
tecnologia é utilizada em diferentes frentes. A teleassis-
tência, com foco no paciente, permite segunda opinião
médica ou ainda assistência à distância, em que médico
ou enfermeira monitoram o paciente diretamente de
seu domicílio e as informações coletadas por equipamen-
tos de leitura de vários parâmetros clínicos são enviadas
por internet para uma base de dados. Profissionais da
saúde que estão distantes dos grandes centros contam
com um sistema de teleducação, cujo foco é capacitação
por meio de aulas e palestras por videoconferência — o
e-learning. Nesse sentido, nosso mais recente projeto é
a UTI Compartilhada Einstein, um modo revolucionário
de disseminar protocolos e tecnologias para unidades
médicas e hospitalares públicas de todo o país.

A telemedicina propriamente dita, utilizada desde
1998, promove cirurgias com transmissão de dados pa-
ra outros Estados, eventos que interligam o Einstein a
renomadas entidades estrangeiras, videoconferências,
treinamento e reciclagem, e ainda cria uma rede relacio-
namentos que proporciona intercâmbio de informa-
ções. Com tudo isso, as barreiras estão fáceis de serem
transpassadas e, muitas vezes, deixam de existir. ■

Rompendo barreiras da
informação e distância

de, do Coritiba, não é só o ca-
dastramento que vai acabar
com a violência, “tem que ha-
ver mais comprometimento en-
tre todos os setores, principal-
mente dos clubes”. Júlio Cezar,
presidente da torcida organiza-
da Fanáticos, do Atlético Para-
naense, disse que este é mais
um ato para garantir a sobrevi-
vência das torcidas. “No nosso
histórico, temos aproximada-
mente 26 mil pessoas. Mas não
estamos preocupados com
quantidade, queremos qualida-
de e atitude das pessoas. Nossa
prioridade é a família indo ao
campo.” ■ Com ABr
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● O cadastramento dos
torcedores tem como propósito
traçar um perfil dos integrantes
das 475 torcidas organizadas.

● A duração prevista do
programa é de 12 meses.

● Os torcedores do Atlético-PR
serão os primeiros a participar
do programa, que conta com
o apoio do Ministério Público
do Paraná. Em seguida, será
a vez do Coritiba e do Paraná.

O novo Estatuto do Torcedor
instituiu a obrigatoriedade
de monitoramento de imagens
nas arenas com capacidade
de público superior a 10 mil
pessoas e a punição para atos
de violência. Criminalizou
venda ilegal de ingressos (via
cambistas), e a manipulação de
resultados dos jogos e passou
a exigir laudos técnicos de
segurança e de higiene nos
estádios. O cadastro biométrico,
que teve início ontem, em
Curitiba, complementa
o trabalho iniciado em maio,
com a assinatura dos Termos de
Ajustamento de Conduta pelo
Ministério Público do Paraná e
os responsáveis pelas torcidas
de Atlético-PR, Coritiba e Paraná.
Na semana retrasada. as
35 torcidas organizadas no
Rio de Janeiro assinaram
o mesmo termo de compromisso.
No último domingo, foi
inaugurado, pelo ministro
Orlando Silva, o Juizado Especial
de Defesa do Torcedor, em
São Paulo. O órgão vai substituir
o Juizado Especial Criminal
que atuava no Pacaembu. N.F.

Apesar de todos os
benefícios que
observamos no
decorrer dos anos,
a telemedicina
não vai substituir
uma internação
ou consulta ao
médico. Ela é
complementar às
práticas médicas
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