
O tempo é curto para o Rio de
Janeiro concluir todos os proje-
tos previstos para os Jogos
Olímpicos de 2016, alertou o
Comitê Olímpico Internacional
(COI), ressaltando preocupa-

ção com o andamento das
obras das arenas esportivas,
que ainda não começaram.
Após três dias de reuniões e

visitas à cidade, a chefe da co-
missão de coordenação do COI,
Nawal El Moutawakel, afirmou
que as atenções estão voltadas
principalmente para as instala-
ções olímpicas que precisam ser

erguidas para os jogos, uma vez
que os projetos de infraestrutu-
ra já estão em andamento.
O Parque Olímpico, que reú-

ne amaioria das arenas esporti-
vas, e o complexo de Deodoro,
o segundo principal centro es-
portivo dos Jogos, ainda não co-
meçaram a ser erguidos, e o
COI cobrou que as obras não so-

fram atrasos que possam com-
prometer a realização de even-
tos-teste antes dos Jogos.
“Está ficando claro que o

tempo está bastante apertado e
a quantidade de trabalho a ser
entregue é considerável, espe-
cialmente porque as constru-
ções no Parque Olímpico estão
previstas para serem concluí-

das entremetade de 2015 e o iní-
cio de 2016”, disse Nawal. “Mas
também estamos confiantes
que há tempo suficiente para
entregar o que é necessário.”
As obras do Parque Olímpi-

co começarão no segundo se-
mestre e no complexo de Deo-
doro no início do ano que
vem. ■ Reuters

Apresidente Dilma Rousseff ve-
tou o parágrafo da Lei Geral da
Copa que suspendia as legisla-
ções estaduais e municipais so-
bre descontos em eventos espor-
tivos, o que obrigará o governo
e a Fifa (Federação Internacio-
nal de Futebol) a negociar com
os Estados que permitem ameia-
entrada.
Um acordo do governo fede-

ral comaFifa, ratificadona lei pu-
blicada no Diário Oficial da
União, prevê uma cota especial
de300mil ingressosparaumaca-
tegoria especial commeia-entra-
da, que atenderá a grupos como
idosos, estudantes e participan-
tes de programa
federal de transfe-
rência de renda.
O texto aprova-

do no Congresso e
que foi vetado pe-
la presidente ale-
gando possível
“violação ao pac-
to federativo”,
suspendia as leis
estaduais e muni-
cipais de descontos e gratuida-
des para garantir que ameia-en-
trada seria concedida apenas
dentrodessa cota especial dos in-
gressos populares.
A presidente vetou o parágra-

fo por orientação do Ministério
da Justiça e da Advocacia-Geral
daUnião.Agora, ogoverno e a Fi-
fa vão negociar com os Estados a
adequaçãode suas legislações pa-
ra que seja cumprido o acordo
com a federação, segundo o mi-
nistro do Esporte, Aldo Rebelo.

“É responsabilidade do governo
federal também, pelos compro-
missos assinados (com a Fifa)”,
disse o ministro, em entrevista
coletiva no Rio para explicar os
vetos. Rebelo acrescentou que
os Estados e as 12 cidades-sede
da Copa doMundo já estão cien-
tes da necessidade de cumprir
com o acordo fechado pelo go-
verno federal com a Fifa.
“No nosso compromisso está

claro que o governo criará nor-
mas nacionais para compatibili-
zar as legislaçõesmunicipal e es-
tadual e caso estejam em confli-
to com a legislação nacional, o
governo agirá junto aos Estados
e municípios para que a norma
seja a mesma”, disse.
Ameia-entrada aos idosos es-

tá liberada em to-
das as categorias
de ingressos, por
meio do Estatuto
do Idoso, confor-
meoacordodogo-
verno com a Fifa.
Dilmavetouou-

troparágrafo rela-
tivoàvendade in-
gressos,oquedeli-
mitava a reserva

de 10% do total das entradas de
cadapartida doBrasil para a cate-
goria com preços mais acessí-
veis. Na justificativa do veto, a
presidente citou umadificuldade
operacional já que não se pode
adiantar quais serão os jogos do
Brasil a partir da primeira fase.
Também foram vetados dois

artigos sobre o trabalho voluntá-
rio durante o Mundial de 2014 e
outros dois a respeito da conces-
são de vistos a estrangeiros, es-
tes porque “a proposta traz re-

trocessos à atual sistemática da
emissão de visto”, segundo tex-
to de justificativa ao veto.

Bebidas nos estádios
A presidente manteve o texto
do Congresso a respeito da ven-
da de bebidas alcoólicas, que
apenas suprime artigo do Estatu-
to do Torcedor que proibia a
venda e o consumo de bebidas
alcoólicas nos estádios.
Os governos estaduais com le-

gislações próprias proibindo a

venda terão que suspender suas
leis para atender à Fifa, que exi-
ge a comercialização de cerveja
nas arenas por ter uma cerveja-
ria entre seus patrocinadores.
“Todos os casos em que hou-

ver incompatibilidade, o gover-
no vai procurar apoiar a unifica-
ção das normas”, disse Aldo.
A Lei Geral da Copa, conjunto

de medidas que regulamente as
normas para a realização da Co-
pa do Mundo de 2014 e da Copa
das Confederações de 2013 no

país, foi aprovada no Congresso
após prolongada discussão.
Diferenças entre o governo a

Fifa e parlamentares em temas
como o direito à meia-entrada,
a liberação de venda de bebi-
das alcoólicas e a responsabili-
zação civil da União provoca-
ram impasses entre as partes e
suscitaram críticas da Fifa so-
bre a demora do país em apro-
var a legislação e sobre a capa-
cidade de o país conseguir orga-
nizar o Mundial. ■ Reuters

INDICADORES

Empresáriosdaconstruçãocivil estãomenos
confiantesnaeconomia,mostrapesquisa

Ana Flor e Pedro Fonseca
da Reuters

ENERGIA

Produçãodegásnaturalnoscamposdopaís
aumentou4,4%emumano, segundoANP

O Índice de Confiança da Construção (ICST) apresentou piora
no mês passado pelo segundo mês seguido ao cair 7,8% no trimestre
encerrado em maio na comparação com 2011, o pior resultado
desde fevereiro, quando recuou 8,4%, de acordo com a Sondagem
Conjuntural da Construção divulgada pela Fundação Getulio Vargas.
No trimestre até abril, o índice havia recuado 6,8%. Reuters

Ueslei Marcelino/Reuters

COI alerta para prazos da Olimpíada de 2016
O Comitê Olímpico diz que tempo
é curto para conclusão de obras
das arenas esportivas no Rio

Governo e Fifa negociarão com
estados ameia-entrada na Copa

A produção de gás natural nos campos nacionais aumentou
em abril deste ano 4,4% em relação a igual mês do ano passado.
Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás natural
e Biocombustíveis (ANP), em abril a produção de gás natural
foi aproximadamente 65 milhões de metros cúbicos por dia.
O volume, no entanto, é 1,4% inferior ao registrado em março. ABr

BRASIL

O veto foi
sugerido pelo
Ministério
da Justiça e pela
Advocacia-Geral
da União

Presidente Dilma vetou parágrafo da Lei da Copa que suspendia legislação local aprovado pelo Congresso

Henrique Manreza

Aldo:“Nossocompromissoécompatibilizaras legislaçõesqueestiverememconflitocomanacional”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




