
Em posse de Aldo, Dilma manda recado à Fifa e à CBF 
Fernando Exman e Yvna Sousa 
 
Ex-ministro Orlando Silva é aplaudido de pé em cerimônia. 
 

 
Dilma com Sarney, Aldo, Orlando e Pelé: "O novo ministro saberá negociar para que a ninguém seja imposto abdicar de princípios e de 

direitos legais em vigor no país". 
 

A mudança no comando do Ministério do Esporte não alterará a postura da Pasta junto a seus 
interlocutores nas negociações para a organização da Copa do Mundo de 2014, sinalizou ontem 
a presidente Dilma Rousseff. 
  
O deputado Aldo Rebelo (SP) substituiu Orlando Silva na chefia do Ministério do Esporte, 
mantendo a Pasta sob o controle do PCdoB. Silva deixou o cargo devido a denúncias de que 
participaria de um suposto esquema de desvio de recursos repassados pelo ministério a 
organizações não governamentais, acusações rechaçadas pelo ex-ministro e seu partido. 
  
"Esta cerimônia não estava nos meus planos, nos planos do governo", discursou Dilma durante 
a posse de Aldo a uma plateia repleta de parlamentares, ministros, governadores, prefeitos, 
dirigentes esportivos e ex-atletas. "As mudanças podem ocorrer, e as pessoas podem nos 
deixar, mas as políticas e as linhas de ação terão de ser preservadas." 
  
O governo federal e a Federação Internacional de Futebol (Fifa) travam uma batalha em 
relação aos termos da Lei Geral da Copa. A Fifa tenta evitar, por exemplo, a concessão de 
descontos a idosos e estudantes. Quer impor controles à transmissão de imagens do mundial e 
liberdade para vender bebidas alcoólicas nos estádios. Antes de deixar o ministério, Silva e o 
PCdoB argumentaram que as denúncias ocorriam devido ao papel do ministério na organização 
da Copa do Mundo. 
  
Dilma pediu ao seu novo auxiliar, de quem já foi colega no governo Luiz Inácio Lula da Silva 
quando Aldo foi o responsável pela articulação política do Executivo, que estabeleça "relações 
claras" com os entes envolvidos na preparação da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. 
"Estou certa de que, como novo ministro do Esporte, saberá empreender, realizar e, quando 
for o caso, negociar a busca de soluções em que todos ganhem, principalmente e 
especialmente o Brasil e o povo brasileiro, sem que a ninguém seja imposto abdicar de 
princípios e de direitos legais em vigor no país", sublinhou Dilma, que chegou a errar o 
sobrenome de novo auxiliar, chamando-o de Aldo "Rabelo" (sobrenome do presidente do seu 
partido) em vez de "Rebelo". 
  
Nomeado com a missão de promover uma limpeza nos convênios assinados pelo Ministério do 
Esporte com ONGs e demitir colegas de partido envolvidos em irregularidades, o novo ministro 
afirmou que o PCdoB não está acima das críticas e também está sujeito ao "erro humano". 
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Aldo ressaltou que não é "inimigo" das ONGs, mas adiantou que pretende privilegiar convênios 
com entes governamentais. 
  
"A minha ideia é evitar convênios com essas organizações não governamentais, sem qualquer 
desprestígio para as ONGs, que têm um papel importante e que eu respeito muito", disse. "Os 
(convênios) que estão em curso são contratos já formalizados. Se você rompe um contrato, há 
consequência jurídicas decorrentes desse seu ato. Agora, aqueles que forem encerrados a 
minha ideia é não renovar nem fazer novos, priorizar entes públicos ou outras instituições sem 
fins lucrativos." 
  
Aldo vem se debruçando desde o fim de semana sobre as ações do ministério, e tem analisado 
nomes para a sua equipe. Segundo Aldo, as mudanças na cúpula do ministério devem ser 
anunciadas a partir de hoje. "Haverá renovação." 
  
Apontado como um parlamentar próximo à cúpula da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), o novo ministro do Esporte afirmou ter um bom relacionamento com dirigentes de 
clubes de futebol. "A CBF é uma das promotoras da Copa do Mundo. Quando há diferença de 
ideias entre aquilo que os entes privados desejam e o governo, não significa ruptura", 
ponderou Aldo, ex-presidente de uma CPI criada para investigar o contrato assinado entre a 
CBF e a Nike. "Significa que vamos trabalhar em cooperação com CBF e Fifa, mas são 
entidades privadas que têm uma outra finalidade. O governo é um ente público e tem de 
pensar nos interesse da população e do país." 
  
A posse de Aldo também foi uma cerimônia de desagravo a Orlando Silva e ao PCdoB, partido 
acusado de aparelhar o Ministério do Esporte e beneficiar ONGs ligadas a seus filiados. "Perco 
um colaborador, mas preservo o apoio de um partido cuja presença no meu governo considero 
fundamental. O PCdoB tem sido, nos últimos nove anos, um parceiro leal e relevante do nosso 
projeto nacional de governo e de desenvolvimento", sublinhou Dilma. "Ao longo da minha vida, 
compartilhei aspirações e certezas de transformação e soberania do Brasil com o PCdoB." 
  
Já Aldo afirmou que seu antecessor, mais do que inocente, é uma vítima das consequências da 
luta social e política. Aplaudido de pé pelos presentes quando afirmou ter convicção da sua 
inocência, Orlando Silva indicou que pretende disputar algum cargo nas eleições municipais de 
2012. Evitou, no entanto, dizer a qual cargo poderá concorrer. O domicílio eleitoral do ex-
ministro é o município de São Paulo. 
 
Responsabilidade sobre contratos será de ministros 
Fernando Exman e Ribamar Oliveira 
 
Os ministros de Estado e dirigentes máximos das entidades da administração pública federal 
passaram a ser os responsáveis diretos pela gestão e controle dos convênios assinados por 
suas Pastas com organizações não governamentais. A regra consta do decreto publicado 
ontem pela presidente Dilma Rousseff, que tenta assim impor um maior controle numa área 
que já rendeu diversas crises ao Executivo. 
  
O decreto foi publicado na esteira do escândalo que levou à troca na cúpula do Ministério do 
Esporte. Até agora, os convênios eram responsabilidade dos secretários-executivos ou outros 
auxiliares do ministro. Depois do decreto, os ministros não poderão mais se eximir de 
responsabilidades sobre os convênios e contratos de repasse feitos com essas entidades. 
  
Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), não há estatísticas que apontem quantas 
organizações não governamentais têm convênios com o governo federal. Tal dado também é 
desconhecido por entidades que representam o terceiro setor. Uma força-tarefa interministerial 
será criada para fazer uma radiografia do setor. 
  
O decreto publicado ontem no "Diário Oficial da União"determina que órgãos da administração 
pública federal terão de avaliar, durante um prazo de 30 dias, a regularidade da execução dos 
convênios e contratos celebrados até 16 de setembro entre o governo federal e entidades A ut
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privadas sem fins lucrativos. Nesse período, ficarão suspensas as transferências de recursos a 
essas organizações. 
  
Mas haverá algumas exceções. Não serão atingidas as entidades que não tiveram as contas 
contestadas nos últimos cinco anos, participem de programas de proteção de pessoas 
ameaçadas de morte e prestem serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os ministros e os 
dirigentes máximos de órgãos federais serão os responsáveis pelos pareceres que definirão 
quem poderá continuar recebendo os repasses do governo nesses casos excepcionais. 
  
Depois de verificada a regularidade da execução dos convênios, a retomada das transferências 
financeiras também será autorizada pelos ministros de Estado ou chefes de entidades públicas. 
Já as entidades que não passarem no teste terão 60 dias para sanarem as irregularidades 
apontadas pelo pente fino que será promovido pelo governo ou ressarcir aos cofres públicos os 
prejuízos causados pelos convênios cujas contas não forem aprovadas. 
  
Se esses contratos não forem sanados, caberá novamente aos ministros ou dirigentes 
máximos dos órgãos responsáveis pelos convênios tomar providências contra as ONGs que não 
tiverem seus convênios regularizados. Uma dessas medidas é a instauração de tomada de 
contas especial (TCEs), processos que são enviados à CGU para certificação e depois enviados 
ao Tribunal de Contas da União (TCU). 
  
"Cabe ao ministro de Estado, ao dirigente máximo da entidade da administração pública 
federal ou ao ministro de Estado chefe da CGU declarar como impedidas para celebração de 
novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a administração pública 
federal", prevê o decreto de Dilma, acrescentando que a CGU deverá manter um cadastro com 
a relação de entidades sem fins lucrativos impedidas de celebrar convênios e receber recursos 
do governo federal. 
  
Para o chefe da CGU, ministro Jorge Hage, o governo terá de ver "na prática" se o prazo e o 
pessoal envolvido serão suficientes para realizar o pente fino nos contratos com as ONGs. "A 
questão é que foi criada uma infinidade de ONGs em áreas novas, áreas de atuação novas do 
próprio poder público, como Turismo e Esporte, que não têm a tradição como as áreas de 
Saúde e Educação", comentou o chefe da CGU. "É essa distinção entre as ONGs sérias e 
qualificadas e essas ONGs até fantasmas que a presidente Dilma fez questão de estabelecer 
com essas regras." 
  
No terceiro setor, o decreto foi recebido com perplexidade. De acordo com a diretora-executiva 
da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), Vera Masagão, a 
entidade procura um diálogo com Dilma, desde a campanha eleitoral, com o objetivo de 
debater um marco regulatório para o setor. "O decreto é uma cortina de fumaça para retirar 
de cena os acordos políticos feitos pela base aliada do governo", afirmou Vera. "O decreto foi 
mal pensado e é arbitrário. Ele parte do pressuposto de que todo mundo é culpado até prova 
em contrário." 
 
Regras usam propostas da CPI das ONGs 
Ribamar Oliveira 
 
A presidente Dilma Rousseff começou a adotar algumas das propostas que constam do 
relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investigou, no 
período de 2007 a 2010, as organizações não governamentais (ONGs). Em setembro deste 
ano, por meio do Decreto 7.568, Dilma determinou que a celebração de convênio ou contrato 
de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos seja precedida de chamamento público 
visando a seleção de projeto ou entidades. 
  
Essa foi uma das principais sugestões da CPI das ONGs, incluída em um projeto de lei que 
trata do regime jurídico das parcerias da administração pública com as entidades sem fins 
lucrativos. Com essa determinação, os integrantes da CPI queriam evitar que o administrador 
público direcionasse a parceria para uma entidade de sua escolha. A ideia é que, ao obrigar o A ut
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chamamento público e a ampla divulgação da parceria, a margem para acordos espúrios será 
diminuída. 
  
Outra medida adotada por Dilma no decreto de setembro, e que consta do projeto da CPI, foi a 
de proibir a realização de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos que não 
comprovem ter desenvolvido, durante os últimos três anos, atividades referentes à matéria 
objeto do convênio ou contrato de repasse de recursos públicos. 
  
A CPI do Senado constatou que numerosas entidades privadas sem fins lucrativos foram 
criadas unicamente para firmar contratos de parceria com o governo, não tendo experiência 
anterior sobre o assunto objeto do convênio. 
  
Dilma decidiu também, no decreto de setembro e no publicado ontem pelo "Diário Oficial da 
União" (Decreto 7.592), proibir convênio e contrato de repasse com entidade privada sem fins 
lucrativos que tenha se omitido em prestar contas de parcerias anteriores, descumprido o 
objeto do convênio e cometido desvio de finalidade na aplicação dos recursos. 
  
Essa também foi uma proposta apresentada pela CPI do Senado. A comissão constatou que 
entidades que não prestavam contas sobre as aplicações dos recursos obtidos com as 
parcerias continuavam recebendo transferência do governo federal. 
  
O relatório final da CPI das ONGs não chegou a ser votado e os dois projetos de lei sugeridos 
pela comissão (o segundo tratava das fundações de apoio às universidades federais) nem 
sequer tiveram andamento no Senado. O presidente daquela CPI, o ex-senador Heráclito 
Fortes, do DEM do Piauí, culpa o governo por isso. "Não foi votado porque eles não quiseram. 
Eles não queriam apurar nada", afirmou. 
  
"O governo pressionou, sentou em cima e não permitiu apurar nada. Agora estão com o 
cadáver insepulto no colo", acrescentou. O Valor não conseguiu falar ontem com o relator da 
CPI, senador Inácio Arruda (PCdoB-CE), que está em viagem ao Uruguai. Heráclito saudou a 
presidente Dilma pela adoção de parte das sugestões da CPI. "Pelo menos isso", disse. 
  
Uma das constatações feitas pela CPI foi a de que não há meio de identificar, nas bases 
orçamentárias, o montante de repasses efetuados para ONGs em sentido estrito. Isto porque 
as liberações de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos beneficiam também 
fundações ligadas a universidades, partidos políticos, institutos de pesquisa, sindicatos, 
entidades de classe, instituições religiosas, clubes e cooperativas que não são, propriamente, 
ONGs. 
  
Os recursos para essas entidades são transferidos na modalidade orçamentária 50. No período 
de 2001 a 2006, a CPI do Senado estimou que R$ 13,7 bilhões foram transferidos na 
modalidade 50. Deste total, no entanto, menos de R$ 5 bilhões foram repassados a entidades 
passíveis de classificação como ONGs, diz o relatório da comissão. 
  
O Portal da Transparência na internet, mantido pelo governo federal, informa que, em 2010, 
foram transferido R$ 5,4 bilhões para entidades privadas sem fins lucrativos. Deste total, no 
entanto, R$ 879,2 milhões foram para a Fundação Butantan e mais de R$ 160 milhões para 
partidos políticos, entre outras entidades que não são propriamente ONGs. Não há informações 
disponíveis no governo sobre o número de ONGs, em sentido estrito, que recebem dinheiro 
público. 
  
Não há um cadastro também das entidades que não fizeram prestações de contas dos recursos 
recebidos e que, por isso, não poderiam mais receber transferências. No Decreto 7.592, 
publicado ontem, a presidente Dilma determinou que a Controladoria-Geral da União 
mantenha esse cadastro, que será exibido no Portal da Transparência. 
  
O último estudo sobre as entidades privadas sem fins lucrativos foi feito pelo IBGE e pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com o estudo, em 2005 existiam 
338 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos, que empregavam 1,7 milhão de A ut
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pessoas em todo o país. Entre essas entidades, 35,2% atuavam na defesa dos direitos e 
interesses dos cidadãos, 24,8% eram instituições religiosas e 7,2% desenvolviam ações de 
saúde, educação e pesquisa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 e 2 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A9. 
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