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Um campeão

S

eria impossível vê-lo moverse,cruzar seu olhar,sem perceber que se tratava de um
campeão.Elegante, alto,magro, negro, de passadas rápidas e sorriso confiante lembrava, neste país
dabola,umcentroavanteclássico,cabeceador, oportunista e esperto.
Não era. Seu esporte era o atletismo,

o salto em distância, no qual foi medalhista olímpico. Seu nome era Nelson
Prudêncio.
Nos encontramos em fevereiro ou
março deste ano para um depoimento
que ele me daria, parte de um documentário exibido pela ESPN sobre a Olimpíada de 1968. Não parecia ser uma pessoa de muito falar, mas quando entra-
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mosnoassuntode suaespecialidadedava explicações precisas, seguras, completas.Eraum apaixonadodoseuesporte. Intrigado pela maneira exata como
falava fui descobrindo aos poucos que
essa forma quase sofisticada de falar vinha da formação universitária que o esporte lhe proporcionou. De fato, fazia
questão de mostrar não só que era um
atleta, um grande atleta, mas também
um professor.
Desfilavaexplicações,em grande partebaseadasnaciênciaaplicadaaoesporte, e, quando via oportunidade, se referiaà suaatividade no magistério, exercida na Universidade de São Carlos. Esse
modo professoral de abordar o assunto,
no entanto, era matizado por um forte
sotaque do interior paulista, muito característico, manso, doce, que pedia o
sorriso que inevitavelmente o acompanhava.Issodavaumanotávelhumanidade ao que dizia, mesmo quando citava
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estatísticas ou números.
Pedi que falasse de sua façanha na
Olimpíada de 1968. Foi uma das maiores competições já disputadas numa
Olimpíada. O recorde mundial passou
de um atleta para outro cinco vezes antes que a prova fosse decidida. Prudêncio estava com a medalha de ouro nas
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Sabia de seu feito num país que
nunca deu atenção a qualquer esporte. Um país que espera que seus atletas se façam sozinhos. Um país que
crê em milagres e fenômenos. Falando de maneira bem humorada sobre
o resultado final ele disse: “Seneyev
saltava desde os 12 anos, treinava
duasvezes por dia,tinha todo o apoio
do governo. Merecia ganhar. Aqui,
atleta começa com 20 anos, treina
três vezes por semana. Quer o quê?”
Quando alguém faz um filme, vê e
revê tantas vezes as imagens, dia
após dia, corrige, corta, vê de novo,
que no fim do processo os personagens são muito mais do que rostos
familiares, simples conhecidos.
Assim foi com Prudêncio. Ele nunca saberá. Mas esteve muito próximo
de mim por longos meses. O que faz
desuamorte algo aindamais chocante e dolorido.

Nelson Prudêncio não
era só um atleta, mas
também um professor
mãos, mas faltava o último salto do soviético Victor Seneyev. Todo o estádio
estava paralisado, todos os olhos se voltavam para esse salto. E o soviético suplantou Prudêncio, ficou com medalha
de ouro. Prudêncio foi o heroico prata.
UmadastrêsmedalhasqueoBrasiltrouxe daquela Olimpíada. E ele se orgulhava disso.
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Governo dará incentivo fiscal a clubes
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ENCARGOS DA COPA

Temos doisencargos.Um é aquele assinado pelo governo com a
Fifa, referente às obras essenciais
daCopa,sendoosestádiosemprimeiro lugar, a melhoria dos aeroportos e as obras de acessibilidadeaosestádios.Ooutroéamatriz
de responsabilidade, que é uma
coisa do governo brasileiro, não
umaexigênciadaFifa.Éaconsolidação das obras que estavam no
PAC e o governo julga que sejam
importantes para a Copa. São de
responsabilidade conjunta do governo federal, Estados e municípios. Inclui obras de mobilidade
urbana, como viadutos, metrô,
VLT, portos. Se um governo estadualdizquenãoterácondiçõesde
entregar a obra até junho de 2014,
ela sai da matriz e volta ao PAC. A
cada seis meses ela é atualizada.
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Medida vai atender às
associações de futebol
que profissionalizarem
a gestão, garante
ministro Aldo Rebelo
João Bosco Rabello
Andrea Jubé Vianna
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OBRAS TEMPORÁRIAS

Otimista. Ministro diz que o incentivo aos clubes de futebol não é só uma coisa de governo, é de interesse da sociedade
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Acho que nós devemos buscar a
profissionalização da gestão dos
clubes e das entidades esportivas. Não é só uma coisa de governo, é de interesse da sociedade.
Essa profissionalização terá como principal consequência a valorização da marca dos clubes,
que não são mais aquelas entidades semiamadoras dos anos 60.
Hoje os clubes têm de lidar com
patrocinadores, vendas de direitosdetransmissãodeTV,transações milionárias envolvendo jogadores. Sem uma gestão profissional, você desvaloriza esse ativo dos clubes, a marca diante
dos patrocinadores. O governo é
receptivo a isso. Uma parte dessas medidas já está contida na
regulamentação da Lei Pelé, no
decreto que a presidente Dilma
deverá anunciar em breve.

que adotarem medidas saneadoras,democratizadorasedeprofissionalizaçãodagestão.Dequeforma?Promovendoincentivotributário aos clubes que adotarem essas ações. Porque o governo só
tem a ganhar se o PIB do esporte
for ampliado. Cresce o nível de
renda, o emprego direto e indireto, aumenta a comercialização de
equipamentos, camisas, o acesso
do público aos estádios. O governoarrecadamaisporcontadoaumento da atividade econômica.
Alémdisso,osclubespassamater
mais respeito dos patrocinadores.Osclubesqueremmesmoum
programa semelhante ao Prouni,
que troca incentivos fiscais por
bolsas de estudo nas universidadesprivadas.Aideiaétrocartributos por bolsa para atletas de baixa
renda,quereceberiamtreinamento,alojamentoeassistênciamédica em troca das dívidas fiscais.
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PROFISSIONALIZAÇÃO
DOS CLUBES
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O governo finaliza um pacote
com medidas de incentivo fiscal
parabeneficiaros clubesdefutebol e entidades esportivas que
aderirem a um programa voluntário de profissionalização de
gestão. Segundo o ministro do
Esporte, Aldo Rebelo, parte dessas medidas fará parte do decreto de regulamentação da Lei Peléqueseráanunciadobrevemente pela presidente Dilma Rousseff. O pacote está na Casa Civil.
Em entrevista ao Estado, o
ministro disse que as medidas
estão fundamentadas em estudos consistentes indicando que
o incentivo tributário gera benefíciosde mãodupla, pois o governo pode ganhar com o aumento
do que chamou de “PIB do esporte”.
Números levantados junto a
instituições financeiras privadasestimamque aCopaproduzirá um impacto de 0,4% no PIB
nacional (R$ 65,5 bilhões), até
2014,porcentualquepoderáchegara1,2%,em caráter permanente, se houver gestãoprofissional,
na avaliação de Rebelo.
“Não é só uma coisa de governo, é de interesse da sociedade”,
diz, acrescentando mais números sedutores, como o da geração de 3,6 milhões de empregos
diretose indiretos pela Copa e as
Olimpíadas, que podem virar
realidade com a consolidação do
processo de profissionalização.
Aldo abordou também o cronograma das obras da Copa, admitindo atrasos em algumas,
mas ressalvando que aquelas
constantes da carta de compromissos com a Fifa, como as dos
estádios, estão em dia. Veja os
principais pontos da entrevista.
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PROPOSTA DO GOVERNO

ADESÃO VOLUNTÁRIA

O governo deve propor um programa de incentivo aos clubes

Ogoverno devefazerumprograma de estímulo, não obrigatório,

ou seja, de adesão voluntária.
Não acho que o governo deva tomar atitude impositiva. Mas os
interessados só poderão aderir
conjugando metas de profissionalização e de democratização.
Os clubes vão se convencendo
disso. Agora mesmo fizemos
campanha pelas eleições diretas
no Palmeiras e foram aprovadas
por unanimidade. Não foi difícil,
embora tenham se passado cem
anos sem eleições diretas.

DÍVIDAS COM O INSS

As dívidas com o INSS já estão
sendo resolvidas. Parte dos clubes já acertou suas dívidas com a
Previdência por meio da adesão
aos Refis e à Timemania.
CORINTHIANS E CAIXA

Eu não creio que tenha havido interferência política nesse contrato. A Petrobrás patrocinou durante duas décadas o Flamengo.
Quandoaempresa decidiuse retirar, eu fui procurado pela direção
do Flamengo para que o patrocí-

Paulo Favero

A cidade de São Paulo vai apresentar hoje o seu pôster para a
Copa do Mundo de 2014 em um
evento que será realizado no histórico Pátio do Colégio, no Centro, ao meio-dia. A imagem aparecerá em uma bandeira de dez
metros de largura por sete metros de comprimento e também
estará estampada em camisetas
confeccionadas especialmente
para a ocasião. As outras 11 cidades que receberão partidas do
MundialdoBrasiltambémdivul-

nio continuasse. A Petrobrás patrocinou até time argentino, o RiverPlate.ACaixaeoBancodoBrasilpatrocinamovôlei.Euachoque
é um contrato de publicidade que
tem legitimidade. É uma verba
que a Caixa destinaria ao veículo
quelhedevolvesseosmelhoresresultados. Seria melhor que mais
empresas estatais pudessem patrocinarclubeseesportenoBrasil.
CRONOGRAMA EM DIA

As obras dos estádios estão em
dia. Dos 12 que vão sediar os jogos,seisserãoentreguesatéaprimeira quinzena de abril. Pela ordem, o Castelão em Fortaleza, o
Mineirão em Belo Horizonte, o
MaracanãnoRio,oManéGarrincha em Brasília, a Fonte Nova
em Salvador e a Arena Pernambuco em Recife. Os demais estarão prontos até dezembro.
AEROPORTOS

As obras dos aeroportos, de expansão física para receber mais
pousos e decolagens, foram ini-

Quem vai suportar os custos das
obras temporárias são os proprietáriosdosestádios.Seforempúblicos, será o governo, se privados, a
responsabilidade é do respectivo
proprietário.OcálculodessescustosaindaestásendofeitopeloComitê Organizador Local. Ouvi de
governadores é que poderá variar
de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões,
alguns projetam até R$ 50 milhões. Mas ainda não há uma definição. A mim não pediram ainda
(ajudadogovernofederalparabancar os custos das obras temporárias). Mas acho que já temos as
nossas responsabilidades. Arcar
com mais esta não está previsto.
Mas um diplomata nunca diz não.
COPA DO MUNDO

Não haverá problemas. Basta ir
atrásdas últimas duas outrês Copas, que você antecipa boa parte
dos problemas e soluções. O Brasil já fez coisas mais difíceis. Já
fizemosumaCopaem1950,construímosoMaracanãemdoisanos
e a Copa aconteceu. Não fosse a
tragédia na final (no jogo contra o
Uruguai), teria sido perfeita.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2012, Esportes, p. E8.

São Paulo mostra sua cara para a Copa
Pôster do artista
Romulo Castilho
será apresentado hoje
à população em evento
no Pátio do Colégio

ciadas. Também há obras de logística, como despachar bagagem, reforma dos toaletes.

garãoseuspôsteres–algumasdelas, no entanto, anteciparam-se
e já fizeram a apresentação. É o
caso do Rio de Janeiro.
Inspirado no conceito “viva
SãoPaulo,vivaofutebol”,odesenhofoifeitopelodesignerRomulo Castilho, de 24 anos, que recentemente se mudou para Cingapura. Em um primeiro momento foi cogitada a possibilidade de convidar a dupla Osgemeos para fazer a imagem, mas
Castilho acabou sendo escolhido. Para Gilmar Tadeu Ribeiro
Alves,secretárioespecialdeArticulação de São Paulo para a Copa, o desenho representa bem o
momentoeacidade.“Comopôster, procuramos aliar vários aspectosda cidade,como adiversidade do povo, a energia criativa,
aforçadofuteboleagrandiosidade de São Paulo.”

REPRODUÇÃO

Romulo Castilho já havia desenvolvidoum logotipoparaacidade, a pedido da Prefeitura, e se
inspirou nesse desenho para
criar sua mais nova imagem.
Atendendoa umdesejo da Fifa, o
artista evitou mostrar símbolos
de São Paulo no cartaz, que ganhará ainda os logotipos da Copa e do Comitê Paulista. Para o
lançamentodo pôster,um grupo
de pessoas se reunirá hoje na
Avenida Paulista e vai ao Pátio
doColégiopela novarotaciclística que passa pela Rua Vergueiro.

esquentar o clima para o sorteio
da Copa das Confederações, que
será realizado no próximo sábado,noAnhembi.Apartir dequarta-feira, a cúpula da Fifa estará
em São Paulo, bem como os técnicosdasseleçõesquevãodisputar o torneio, que está marcado
para ser realizado entre 15 e 30
de junho do ano que vem.

Batismo do tatu. Hoje também

Colorido. A
pedido da
Fifa, o pôster
não tem
símbolos de
São Paulo

ocorrerá a divulgação do nome
da mascote da Copa do Mundo
de 2014. A votação foi feita pela
internet e as pessoas puderam
escolherentretrêsopções–Amijubi, Zuzeco e Fuleco – para batizar o tatu-bola. O resultado será
divulgado à noite. Os organizadores receberam mais de 600
mil votos.
Os eventos de hoje ajudam a
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