
Netinho de Paula (PCdoB)
fez uma campanha

contrariado não somente
com o Partido dos
Trabalhadores (PT), mas
também com o próprio partido.
Ironicamente, o pagodeiro
acabou sendo o único eleito
do PCdoB diante do fiasco de
Orlando Silva e da fraca
performance de Jamil Murad
(PCdoB), outra aposta dos
comunistas que não passou de
17.574 votos e não foi reeleito.

Após perder a eleição,
o grupo político de

Fernando Collor amarga mais um
problema. É que a ex-senadora
Heloísa Helena (PSol) foi reeleita
vereadora com a maior votação
da capital do Estado. Heloísa
é uma potencial candidata
a cargo majoritário em 2014.
Tanto para o governo como para
o Senado, concorrendo contra
Collor ou Renan. E terá como
cabo eleitoral uma provável
candidata à Presidência
da República: Marina Silva.

A entrevista coletiva de
Celso Russomanno (PRB)

foi interrompida por alguns
instantes quando um carro
passou em frente ao escritório
dele, gritando o nome de Haddad
e causando tumulto. Segundo
testemunhas, o motorista do
veículo diminuiu a velocidade
e empurrou um cabo eleitoral
do comitê contra um grupo de
motocicletas estacionadas
próximas ao local do encontro.

O PP de Paulo Maluf elegeu
somente um vereador e não

é um nome ligado à tradição do
malufismo em São Paulo. Pastor
Edemilson Chaves recebeu 45.858
votos e foi o único eleito pelo
partido, mas ele é apadrinhado de
Valdemiro Santiago, líder da Igreja
Mundial do Poder de Deus. Um dos
maiores símbolos domalufismo
na Câmara Municipal de São Paulo,
Wadih Mutran recebeu 27.429
votos e não foi eleito. Attila
Russomanno, irmão de Celso
Russomanno, era aposta do PP e
ficou de fora também. Até Marcelo
Frisoni, marido da apresentadora
AnaMaria Braga, tambémumadas
jóias do PP, recebeumíseros 4.269
votos e decepcionou o partido.

O Corinthians pode estar
numa de suas melhores

fases, mas como cabo eleitoral
vai mal. Dois ex-ídolos da
história do clube, Marcelinho
Carioca (PSB), que teve 19.729
votos, e Dinei (PDT), com 9.243
votos, passaram longe de uma
cadeira na Câmara Municipal de
São Paulo. Nem Chico Lang
(PTB), o caricato jornalista que
incorpora o torcedor típico do
clube, chegou perto de ser eleito,
teve somente 12.340 votos.

Dilma estabeleceu prioridade
e comunicou aos candidatos

do PT à Prefeitura de Salvador e
São Paulo que irá pessoalmente
participar de atos de campanha.
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●Não consta nos planos da presidente Dilma substituir o PMDB pelo
PSB no seu coração. As eleições aproximaram Dilma muito do parti-
do aliado. Muito menos o peemedebistaMichel Temer pelo governa-
dor de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), como candidato a vi-
ce na sua chapa pela reeleição ao Palácio do Planalto em 2014.

Não só por causa do segundo turno, com o apoio do PMDB ao
candidato petista à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. A
aproximação vem desde o primeiro turno, especialmente em Be-
lo Horizonte, onde Dilma contou com o apoio firme de Michel Te-
mer e do PMDB à campanha do petista Patrus Ananias para prefei-
to, contra Marcio Lacerda (PSB).

Aliás, Dilma e Michel nunca estiveram tão próximos. Ontem se reen-
contraram e fizeram um balanço das eleições. Foram só amores. ■

Em 1996, Brasil e Grã-Bretanha
conquistaram 15 medalhas cada
um nos Jogos Olímpicos de
Atlanta e, desde então, os dois
países aumentaram considera-
velmente o financiamento ao es-
porte. No último ciclo olímpico,
o Brasil investiu cerca de R$ 1,4
bilhão na preparação da delega-
ção que competiu nos Jogos de
Londres 2012 e conquistou 17 me-
dalhas. Já os britânicos gastaram
menos, cerca de R$ 1 bilhão, pa-
ra chegar a 65 medalhas. Se o
problema do esporte olímpico
brasileiro é o dinheiro, por que o
país não consegue um desempe-
nho melhor nos jogos?

Para a professora Maria Tereza
Bohme, da EEFE (Escola de Edu-
cação Física e Esportes) da USP,
apesar do investimento crescen-
te, o esporte brasileiro ainda tem
sérios problemas de gestão. “No
aspecto financeiro, foi feito algu-
ma coisa, mas sem ser bem pensa-
do, sem ser planejado. Além dis-
so, falta comunicação entre as es-
feras pública (Ministério do Espor-
te e Secretaria) e privada (COB e
confederações)”, afirmou.

Desde o “desastre” de 1996
em Atlanta, quando ficaram em
36º lugar no quadro de meda-
lhas, os britânicos decidiram mu-

dar a gestão esportiva do país.
Aumentaram o financiamento es-
tatal e criaram a UK Sport, uma
agência governamental dedica-
da exclusivamente ao esporte de
alto rendimento. Concentraram
esforços nos esportes com mais
chances de medalhas, criaram
uma rede de apoio aos atletas e
profissionalizaram a gestão. A es-
tratégia deu certo e em quatro
anos, nos Jogos de Sydney 2000,
a Grã-Bretanha estava de volta
ao top 10. Em 2012, nos Jogos de
Londres, chegou ao terceiro lu-
gar o quadro de medalhas.

No mesmo período, o Brasil
também viu um aumento no vo-
lume de dinheiro investido no al-
to rendimento, mas pecou no pla-
nejamento estratégico. Segundo
Maria Tereza, a falta de comuni-
cação entre os diferentes níveis
da gestão esportiva como COB
(Comitê Olímpico Brasileiro),
confederações ou secretarias mu-
nicipais e federais faz com que,
ao invés de trabalharem juntas,
as diferentes organizações aca-
bem investindo em ações desen-
contradas. “Cada um faz o que
quer, o conceito de autonomia é
plenamente utilizado” ironiza.

Na Grã-Bretanha, a proximi-
dade entre a UK Sport e as confe-
derações foi um dos pontos mais
importantes para o sucesso do
modelo. “Determinamos que ca-

da confederação fizesse uma ava-
liação de desempenho três vezes
por ano. Nós os instruímos sobre
como fazer os relatórios e assim
tínhamos uma ideia muito boa
sobre como estava cada esporte
e do que precisava” conta Liz Ni-
choll, CEO da UK Sport.

No Brasil, as principais fon-
tes são as loterias federais, atra-

vés da Lei Agnello/Piva, a Lei
de Incentivo Fiscal e o patrocí-
nio de estatais.

No caso da Agnello/Piva, o di-
nheiro vai para o COB e para o
CPB (Comitê Paralímpico Brasi-
leiro), que são responsáveis por
distribui-lo entre as confedera-
ções esportivas; na Lei do Incen-
tivo, as próprias confederações

elaboram projetos e tentam cap-
tar dinheiro de impostos de em-
presas; já as estatais, como o
Banco do Brasil e a Caixa, têm re-
lativa independência para deci-
dir onde investir.

Em resumo, os recursos ficam
fragmentados e dificultam a ela-
borar de um plano central de de-
senvolvimento do esporte. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 11.




