
Aconselhada pelo ex-presiden-
te Lula, a presidente Dilma
Rousseff tinha decidido esperar
até janeiro, quando pretende
promover uma reforma ministe-
rial pautada pelas eleições muni-
cipais, para trocar o comando
do Ministério do Esporte por ou-
tro nome indicado pelo PCdoB.
Com essa solução, daria uma saí-
da honrosa para Orlando Silva e
sua sigla, além de evitar mais
uma queda de ministro com o
carimbo da imprensa.

Esse roteiro teve de ser altera-
do ontem devido a persistência
dos jornais e revistas em divul-
gar novas denúncias de apare-
lhamento da pasta em favor de
Ongs e militantes do Partido Co-
munista do Brasil (PCdoB). A le-
genda, que faz 90 anos em 2012
e é a mais antiga em atividade
no Brasil, manteve-se unida na
defesa do ministro até o fim.

Mas por volta das 17h de ontem
veio a confirmação do afasta-
mento. Coube ao ministro da
Secretaria-geral da Presidên-
cia, Gilberto Carvalho, a tarefa
de confirmar que Silva deixaria
o cargo. “Orlando teve uma ati-
tude madura. Eu respeito e lou-
vo a atitude do PCdoB”, disse
Carvalho, em Brasília.

A decisão foi oficializada por
volta das 19h30 durante uma en-
trevista coletiva de Orlando ao
lado de Renato Rabello, presi-
dente do PCdoB. Antes, o minis-
tro Carvalho já havia afirmado
que o cargo deve ficar com o
partido. Os comunistas coman-
dam o Ministério do Esporte
desde o primeiro ano da gestão
de Lula, em 2003.

A pasta, que no início da era
Lula era o patinho feio da Espla-
nada dos Ministérios, ganhou vi-
sibilidade, verbas e prestígio
com a escolha do Brasil como se-
de da Copa do Mundo de 2014 e
dos Jogos Olímpicos de 2016.

Dia tenso
Como aconteceu nas cinco que-
das anteriores de ministros, o
dia de ontem foi tenso e pontua-
do por especulações sobre o no-
me do novo titular da pasta. O
atual secretário-executivo, Wal-
demar Manoel Silva de Souza,
será o interino até que um nome
definitivo seja escolhido. A lista
traz o deputado Aldo Rebelo co-
mo favorito, passa pela deputa-
da Luciana Santos e inclui o pre-
sidente da Embratur, Flávio Di-
no e o ex-deputado Aldo Aran-
tes. O perfil exigido é de alguém
combativo para enfrentar as
pressões da Fifa e da CBF nas ne-
gociações da Lei Geral da Copa.

Ao abrir os jornais de ontem
pela manhã, os comunistas per-
ceberam que a situação era insus-
tentável, mas não recuaram
nem um centímetro da estraté-
gia de defender seu quadro.
Além da decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) de fazer
uma devassa na pasta, novas de-

núncias de aparelhamento de
programas do ministério foram
divulgadas na imprensa. Orlan-
do trancou-se em seu gabinete e
só saiu para conversar com Dil-
ma no fim da tarde. Ao longo do
dia, ignorou todos os sinais de fu-
maça e desmentiu sua queda rei-
tera das vezes. Já os caciques do
PCdoB se viram obrigados a acei-
tar as evidências. “O PCdoB é
partido político, não é conjuntu-
ral, vai fazer 90 anos em 2012,
tem suas convicções, e nós va-
mos enfrentar essa questão poli-
ticamente”, disse no fim do dia
um resignado Renato Rabelo,
presidente nacional do partido.

A oposição aproveitou o epi-
sódio para intensificar a arti-
lharia. “No papel de uma oposi-
ção responsável e fiscalizado-
ra, o DEM acredita que a saída
do ministro não resolve a cri-
se. É preciso investigar até o
fim, desmontar estruturas que
estão corroídas há quase uma
década”, diz nota do DEM. ■

Pedro Venceslau
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Orlando Silva não resiste e
entra na lista dos ex-ministros
Ministro do Esporte foi o sexto demitido no primeiro ano de gestão da presidente Dilma Rousseff. No ano que
vem, já em janeiro, ela pretende realizar uma reforma ministerial que pode afastar mais nomes ligados a Lula

“Saio do governo
para defender
minha honra

Orlando Silva
Ex-ministro do Esporte
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ENTRA E SAI Cinco ministros já deram adeus ao governo Dilma

ENTRARAM SAÍRAM

GASTÃO VIEIRA
Deputado do PMDB, por duas 
vezes foi secretário de estado 
no Maranhão 

GLEISI HOFFMANN
Eleita para o Senado pela primeira
vez no ano passado, é conhecida 
por seu perfil duro nas negociações 
políticas no Senado

PAULO SÉRGIO PASSOS
Servidor público federal desde 
1973, atuou em diversos cargos 
dentro do governo, inclusive como 
ministro interino dos Transportes

CELSO AMORIM
Foi ministro das Relações Exteriores 
no governo Lula e também na gestão 
de Itamar Franco. Foi também 
embaixador do Brasil em Londres 
e representou o país na ONU 

MENDES RIBEIRO
Advogado, estava no seu 
quinto mandato consecutivo 
na Câmara dos Deputados 
quando assumiu a pasta

TURISMO
PEDRO NOVAIS 
Quinto ministro a perder o cargo. 
Caiu no dia 14 de setembro, após 
denúncias de ter pago motorista e 
governanta com verbas da Câmara

CASA CIVIL
ANTONIO PALOCCI
O ministro se demitiu em 7 de junho, 
22 dias após as denúncias de 
enriquecimento incompatível com 
seu nível de renda
   
TRANSPORTES 
ALFREDO NASCIMENTO
Se afastou em 17 de agosto, após 
denúncias de que órgãos ligados 
à pasta cobravam propina

DEFESA 
NELSON JOBIM  
Saiu em 4 de agosto, após dizer 
que votou em José Serra para 
presidente e criticar Ideli Salvati

AGRICULTURA
WAGNER ROSSI
Após uma série de denúncias de 
irregularidades envolvendo a pasta, 
se demitiu em 17 de agosto 
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Nem tudo está perdido apesar
da crise que atinge o Ministério
do Esporte — e que passou tam-
bém pelo Turismo —, pastas
com função-chave na prepara-
ção do país para recepcionar a
Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016. Represen-
tantes de setores ligados direta-
mente a elaboração dos planos
para os megaeventos acreditam
que esse cenário é pontual e não
deve provocar obstáculos.

Flávio Dino, presidente da
Embratur — e cotado para assu-
mir a vaga de Orlando Silva —
avalia que a situação está sob
controle. “Nós lamentamos es-
ses problemas, mas a tarefa de
preparar o país para os eventos
em primeiro lugar é do gover-
no, que continua o mesmo. Ain-

da assim, os próprios ministé-
rios atingidos por esses proces-
sos de denúncias não estão para-
lisados”, afirma Dino.

Crise no Esporte
De acordo com Eduardo Zai-
dan, vice-presidente do Sin-
duscon-SP, uma troca de minis-
tros no Esporte não deve signifi-
car problemas. “A realização
dos eventos requer planejamen-
to bastante grande, e como são
de longa maturação seria dese-
jável termos uma continuidade
administrativa. Porém acredi-
to que isso não depende exclusi-
vamente da pessoa do minis-
tro, pois existe uma estrutura
que deve conservar os planos já
estabelecidos.”

Zaidam acrescenta ainda que
mesmo se houver necessidade
de pequenos ajustes na pasta,
existe tempo hábil para isso.
“Ainda temos bastante tempo

para colocar as coisas andando
em um bom ritmo para não atra-
palhar os preparativos dos even-
tos.” A crença de Zaidan, repre-
sentante da construção civil, é
compartilhada também por Jo-
sé Ernesto Marino, presidente
da BSH consultoria de turismo.
“Mesmo sem Orlando Silva no
cargo, nada vai ser modificado,
pois toda estrutura do ministé-
rio já está trabalhando com pa-
drões pré-estabelecidos”, diz.

Dança das cadeiras
Para Luis Paulo Luppa, presiden-
te da Trend operadora de turis-
mo, as recentes trocas de minis-
tros podem afetar a credibilida-
de dos investidores interessa-
dos no Brasil, atrasando a execu-
ção de algumas ações . “Caso ha-
ja uma saída nesse contexto de
denúncias, isso pode abalar mo-
mentaneamente a entrada de in-
vestimentos necessários para

concretizar a infraestrutura que
a Copa e Olimpíada demandam.
Por outro lado, ninguém vai dei-
xar de investir, pois se trata de
dois megaeventos”.

Renovação
A pasta do turismo que, por
exemplo, sofreu troca de minis-
tros há pouco mais de um mês
se encontra sob processo de
reestruturação. O então minis-
tro Pedro Novais foi substituído
por Gastão Vieira, que assumiu
o cargo fazendo importantes
modificação na pasta, como a
suspensão de convênios com
Organizações não Governamen-
tais (Ongs).

“Acreditamos que a substitui-
ção ocorreu para melhorar a ges-
tão”, afirma Leonel Rossi, dire-
tor da Abav. “Por isso, a escolha
de um substituto para o cargo
de Orlando Silva deve ser toma-
da com muito cuidado.” ■

Crise não prejudica preparação para
Copa do Mundo e Olimpíada do Rio

LalaueEstevãodevolverãodinheirodesviado

Alan Marques/Folhapress

Problemas nos ministérios do
Esporte e Turismo não terão
reflexos graves nos dois eventos

Entendaacrise

Reprodução

A tarefa de preparar
o país para os dois
eventos é, em
primeiro lugar,
do governo, que
continua o mesmo.
E mesmo os
ministérios atingidos
por denúncias não
estão paralisados
por causa das
investigações

O ex-ministro Orlando Silva
é suspeito de comandar um
esquema de desvio de verbas
do programa Segundo Tempo,
que repassa recursos para Ongs
incentivarem jovens a praticar
esportes. O estopim da crise
foi uma acusação feita à revista
“Veja" pelo policial militar
João Dias Ferreira. Ele afirmou
à revista que Orlando recebeu
parte do dinheiro desviado
pessoalmente na garagem
do ministério. Ferreira prestou
depoimento na Polícia Federal
na segunda-feira (24), mas não
apresentou provas conclusivas.
Ao longo da semana, porém,
novas denúncias de
aparelhamento do ministério
foram divulgadas na imprensa.
A decisão de Dilma foi tomada
depois que o STF determinou
uma devassa nos convênios
do ministério. Pedro Venceslau

O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto e o senador cassado
Luiz Estevão foram condenados a ressarcir os cofres públicos
pelo desvio de dinheiro que deveria ter sido aplicado na construção
do Fórum Trabalhista da Barra Funda, em São Paulo. Segundo o
Ministério Público Federal, foram desviados mais de R$ 203 milhões
durante a construção do fórum. Entretanto, o valor exato
a ser restituído aos cofres públicos ainda está sob análise. ABr

Supostoaparelhamento
doministérioderrubouOrlando

Silva:argumentosdedefesa
doministronão foramsuficientes
paramantê-loà frentedapasta

O KPMG’s Network of Women (KNOW) 
é um grupo de mulheres executivas 
de destaque no mercado, empenhado 
em promover a troca de conhecimento 
e experiências, bem como o 
networking corporativo feminino.

Saiba mais: kpmg.com/BR
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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