
A Presidência da República agiu
rápido e anunciou ontem que o
deputado federal Aldo Rebelo
(PCdoB/SP) é o novo ministro do
Esporte. Segundo a ministra Hele-
na Chagas, da Secretaria de Co-
municação Social da Presidência
da República, a escolha é definiti-
va. A decisão foi um sinal claro de
que o governo brasileiro vai endu-
recer o diálogo com a Fifa em tor-
no do pacote de leis especiais que
compõem a Lei Geral da Copa.

O projeto, que tramita no Con-
gresso, cria um regime de exce-
ção e deve ser votado até o fim
do ano (leia ao lado). Ao contrá-
rio de Orlando Silva, que durante
quatro dos cinco anos que esteve
à frente da pasta manteve-se ali-
nhado à CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol), Aldo é um anti-
go desafeto da entidade. Entre
2000 e 2001 ele presidiu a CPI
CBF/Nike, que investigou suspei-
tas de evasão de dividas e contra-
tos irregulares entre a entidade e
seus patrocinadores. Outro fator
que pesou em seu favor foi a rela-
ção que mantêm com a oposição.

Assim que teve seu nome con-
firmado, Aldo disse que sua pri-
meira providência no cargo será
acabar com os convênios do mi-
nistério com ONGs. “Os convê-
nios com as prefeituras conti-
nuam. Não vamos acabar com o
Segundo Tempo. A intenção é aca-
bar com os convênios com as ON-
Gs, em qualquer programa. Não
acabar com os programas. Conti-
nuaremos fazendo (convênios)
com as prefeituras, com os órgãos
públicos”, disse. Durante a reu-
nião com a presidente Dilma Rous-
seff, Aldo foi informado que terá li-
berdade para montar sua equipe.

“Recebi da presidente Dilma
a demonstração de confiança e
a responsabilidade de montar a
minha equipe para dirigir o mi-
nistério. As mudanças serão
anunciadas de acordo com con-
sultas que vou realizar para es-

truturar a equipe que trabalhará
comigo. Certamente haverá mu-
dança e as competências que lá
estão poderão mudar simples-
mente por escolha pessoal, esco-
lha técnica. Mas isso não signifi-
ca condenação de ninguém.”

Perfil
Assim como Orlando Silva, Aldo
Rebelo iniciou carreira política
como presidente da União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE). Eleito
deputado federal cinco vezes
por São Paulo, nasceu em Ala-
goas. Durante o governo Lula,
Aldo foi uma espécie de curinga
governista: presidiu a Câmara
dos Deputados, foi ministro de
Relações Institucionais e líder
do governo na Câmara. No pri-
meiro semestre de 2011, entre-
tanto, entrou em rota de colisão
com o governo ao relatar o proje-
to do Código Florestal.

“Ele é um político de grande
envergadura, militante e leal às
causas populares. O Código Flo-
restal foi um item único, um epi-
sódio”, minimiza o deputado
Cândido Vaccarezza (PT-SP), lí-
der do governo na Câmara. Co-
nhecido como um nacionalista
radical, Aldo foi autor de proje-
tos polêmicos como o que exige
a redução de estrangeirismos
na língua portuguesa.

Embora a exoneração de Or-
lando Silva já tenha sido publi-
cada no “Diário Oficial”, a pos-
se de seu sucessor será apenas
na segunda-feira (31). Ontem,
após sair da reunião com a pre-
sidente Dilma, Rebelo preferiu
não responder perguntas sobre
a crise entre o governo e a Fifa.

Dura é a lei
O governo Dilma escolheu um
modelo de legislação para a Copa
de 2014 que está no meio do ca-
minho entre a África do Sul, o
país que mais cedeu para a Fifa
na história das copas, e a Alema-

nha, que endureceu a negocia-
ção. Para Dilma, as exigências da
Federação como a de proteção a
marcas e proibição da meia entra-
da para idosos e estudantes fe-
rem a lei nacional.

Apesar da disposição do go-
verno de acirrar o discurso, a
oposição pressiona por altera-
ções que tiram ainda mais prer-
rogativas da entidade. “A presi-
dente está jogando para a pla-
teia. A Fifa jamais vai tirar a Co-
pa do Mundo do Brasil e suas exi-
gências podem alterar nossa le-
gislação”, diz o senador Álvaro
Dias (PSDB/PR). ■ Com ABr
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Autorizações concedidas para trabalho
infantil são inconstitucionais, diz ministra
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BeloMonte é ocupada por cerca de 600
pessoas contráriasao empreendimento

A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, disse
que as cerca de 33 mil autorizações de trabalho concedido a crianças
entre os anos de 2005 e 2010 são inconstitucionais. “Pretendemos
verificar que medidas legais o Poder Executivo pode tomar para
reverter os despachos já concedidos. O principal, contudo, é
convencermos os juízes a encerrarem este expediente”. Redação

Lei Geral da Copa é foco de tensão

Antonio Cruz/ABr

Escolha de Aldo para
Esporte acende
sinal amarelo na Fifa

Se for aprovada como está, a Lei
Geral da Copa, que tramita no
Congresso, fará o Brasil ser o se-
gundo país a mudar suas regras
vigentes de entrada de estran-
geiros no país. O primeiro foi a
África do Sul, que sediou a Copa
do Mundo de 2010.

Com o abrandamento das re-
gras de concessão de visto, o
Brasil deixaria temporariamen-
te de aplicar a regra da reciproci-
dade. Turistas americanos, por
exemplo, que precisam de visto

para entrar no país, poderão
chegar no território brasileiro
apenas portando passaporte vá-
lido e ingresso para os jogos.

“Esse debate vai testar a cora-
gem dos parlamentares. Se apro-
vado como está, teremos um es-
tado futebolístico de exceção”,
provoca do deputado Chico
Alencar (Psol/RJ).

Outro foco de tensão entre a
entidade máxima do futebol
mundial e o governo brasileiro
é a meia entrada para estudan-

tes e idosos nos jogos. Jérôme
Valcke, secretário geral da Fifa,
sinalizou que pode ceder desde
que o governo se comprometa a
limitar os beneficiários.

A entidade também pressio-
na o governo para liberar a ven-
da de cerveja nos estádios, o
que fere o Estatuto do Torcedor
(que proíbe bebida alcoólica) e
quer leis mais severas para
quem for flagrado vendendo
produtos piratas com marca de
patrocinadores. ■ P.V.

“

Cerca de 600 pessoas, entre indígenas, ribeirinhos e pescadores,
ocuparam ontem o canteiro de obras da Hidrelétrica de Belo Monte, no
Pará, para pedir o fim do projeto da usina. Os manifestantes alegam
que a vazão do Rio Xingu diminuirá com a construção da barragem, o
que reduzirá a oferta de peixes, provocará desmatamento e dificuldade
na travessia para Altamira, onde estão os serviços públicos. ABr

Se aprovada,
a lei vai mudar
normas que ferem
as regras atuais,
como exigir visto
de americanos
e proibir a venda
de bebida alcoólica
nos estádios

BRASIL

Substituto de Orlando Silva na pasta, o deputado do PCdoB
presidiu a CPI que investigou contratos da CBF com a Nike

Os convênios com
as prefeituras
continuam. Não
vamos acabar com
o Segundo Tempo.
A intenção é acabar
com os convênios
com as ONGs

Aldo Rebelo
Ministro do Esporte

Marcello Casal Jr/ABr
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A LEI É DURA, MAS É A LEI

Os Estados Unidos não abriram 
concessões à Fifa e mantiveram 
o rigor para a entrada de turistas, 
assim como a França em 1998 
e o Japão em 2002

África do Sul dispensou a exigência 
de vistos para turistas e cedeu em 
todas as exigências da Fifa

O governo brasileiro deve 
flexibilizar as regras para entrada 
de turistas estrangeiros que 
vierem assistir aos jogos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 12.
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