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A Comissão de Constituição e Justiça e outras três
comissões do Senado aprovaram, na última quarta-
feira (9), proposta que altera a Lei Pelé, criada em
1998. Relator do projeto, o senador Alvaro Dias (PR)
ressaltou que as mudanças irão aperfeiçoar a
legislação, ao garantir a valorização dos clubes
formadores de jogadores, dos próprios profissionais
do futebol, além de estimular os atletas a
permanecerem por mais tempo no país. A matéria
segue  para análise da Câmara.

Para garantir a aprovação do projeto, Alvaro retirou
do texto da lei alguns pontos considerados
polêmicos. Além disso, acrescentou nove emendas
para adequar a legislação às necessidades atuais
do futebol e de outros esportes. “A ideia é que a lei
passe a garantir o retorno do investimento realizado
pelos clubes formadores. Quem investir na formação

Relatado por Alvaro, projeto que altera a Lei Pelé é aprovado no Senado

è Pela nova proposta, o clube formador poderá reivindicar indenização de até 200 vezes o valor gasto na
formação do novo atleta - desde que comprove seus gastos -, quando o atleta optar por outro clube em sua
primeira contratação profissional.

è  Outra mudança substancial trazida pela proposta é proibir que os estádios e ginásios onde ocorram
competições esportivas oficiais vendam mais ingressos do que a capacidade máxima da arena.

de atletas e revelar talentos tem que ser de alguma
forma recompensado”, explicou.

O senador explicou que a aplicação da lei é
urgente, já que jovens talentos saem cada vez mais
cedo do Brasil, levados por empresários estrangeiros.
Entre as emendas polêmicas retiradas do texto está
a que concedia a ex-atletas, que tenham exercido a
profissão durante determinado tempo, o direito de se
tornarem monitores da respectiva modalidade.
Segundo Alvaro, a intenção é valorizar o profissional
de educação física e o diploma universitário.

O deputado Edson Aparecido (SP)  elogiou o relatório
do senador e ressaltou que o projeto deve ser
aprovado na Câmara sem restrições. Aparecido
enfatizou ainda que as alterações feitas na lei criam
condições para que os atletas fiquem mais tempo no
Brasil e possam ser valorizados por seus clubes.

Parlamentares tucanos criticaram, nesta quinta-feira
(10), mais uma declaração infundada do presidente
Lula à respeito do acordo nuclear envolvendo Brasil,

Irã e Turquia. Ainda convicto de que selou um grande
acordo, o petista afirmou anteontem que os outros países
votaram a favor de novas sanções contra o país islâmico
apenas por “birra”. Segundo ele, as nações que integram
o Conselho de Segurança da ONU cometeram um
equívoco ao aprovar as punições e estariam
enfraquecendo o conselho.

Para os deputados Professor Ruy Pauletti (RS)  e Jutahy
Junior (BA) , quem se equivocou foi a diplomacia brasileira,
que enfraquece o Brasil ao ir na contramão das demais
nações. De acordo com  Pauletti, membro da Comissão
de Relações Exteriores da Câmara, a fala do presidente
assim como o posicionamento do Brasil em relação ao
Irã, são uma irresponsabilidade.

“O país cometeu um equívoco e a irreverência com
que o presidente fala sobre o assunto mostra que ele
trata o caso como brincadeira. Ele age diferente de todos
os outros e se acha o único ‘soldadinho de passo certo’.

Parlament ares reprovam declaração de Lula que diz ter
havido “birra” em sanções contra o Irã

O respeito que o Brasil vinha tendo em nível internacional
está se diluindo”, alertou o tucano.

Jutahy, por sua vez, disse ter recebido com tristeza e
preocupação a notícia de que o Brasil havia votado contra
as novas punições ao Irã. Segundo ele, com essa atitude,
o país ficou completamente isolado diante de seus
parceiros tradicionais.

“Nosso mundo é o ocidental, que defende a democracia,
a liberdade e os direitos humanos. Nós não somos
parceiros de ditaduras que não respeitam os valores
mínimos da cidadania e os direitos individuais. O Brasil
ficou isolado e os brasileiros não querem seu país
relacionado com uma ditadura teocrática e com a bomba
atômica, que gera insegurança na paz mundial”, ressaltou.

O Conselho de Segurança da ONU, liderado pelos
Estados Unidos, voltou a aplicar ontem uma  rodada de
sanções contra o Irã porque o país afirmou que deve
continuar enriquecendo urânio a 20%, mesmo com o
tratado turco-brasileiro. Existe a suspeita de que o país
islâmico use o combustível secretamente para a fabricação
de uma bomba atômica.
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“Pesquisa feita pelo Ibope
com mais de duas mil pessoas

mostra que a violência
aumenta cada vez mais a

preocupação dos brasileiros e
que a Saúde e a Segurança

são áreas que devem merecer
atenção especial do próximo

presidente. Nos últimos quatro
anos, a violência fez com que

os cidadãos brasileiros
ficassem mais inseguros”.

n Deputado Gustavo Fruet (PR) ,
ao citar em plenário levantamento
que aponta a violência como um
dos principais problemas sentidos
pelo povo brasileiro.

“A emenda democratiza as
riquezas que são de todos os

brasileiros. Espero que o
presidente Lula sancione essa

disposição do Congresso
Nacional e reparta para todos

os estados do Brasil as
nossas riquezas do subsolo. A

população contribuiu
igualmente com a construção

da Petrobras. A divisão do
bolo tem que ser feita de

forma absolutamente
democrática. A Constituição é

a mesma para todos os
brasileiros, bem como a

riqueza”.

n Deputado Bruno Araújo (PE), ao
elogiar, em discurso no plenário,
a emenda do senador Pedro
Simon (PMDB-RS) que propõe a
distribuição igualitária dos
royalties do petróleo entre todos
os estados e municípios. O
dispositivo foi aprovado na
madrugada de ontem pelo
Senado.
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Deputados condenaram ontem a fal-
ta de transparência e a desorganização
das contas do governo Lula. Eles se re-
ferem às 25 ressalvas e as 33
recomendações feitas pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) na aprovação
das contas do Palácio do Planalto em
2009.

No relatório, o TCU demonstrou as di-
ficuldades que o governo tem para tocar
as obras, a falta de ações fundamentais
à população, a não-fiscalização do di-
nheiro público repassado a terceiros e
a falta de destinação de recursos para
a execução dos investimentos, além de
acusar a falta de pagamento das multas
sofridas pelo Executivo.

O deputado Luiz Paulo V ellozo Lucas
(ES) afirmou que, ao invés de corrigir as
desigualdades sociais, o presidente Lula

Tucanos criticam desorganização nas contas do
governo Lula

n  Matéria do “Valor Econômico” revela que a Petrobras usou os recursos de
forma incorreta, já que as estatais gastaram demais e investiram muito pouco em
relação ao que estava previsto. O TCU elencou uma série de inconsistências
contábeis e procedimentos inadequados que afetaram o patrimônio. Os restos a
pagar - contas feitas pelo governo que deveriam estar quitadas - chegam a R$
115 bilhões.

Em discurso no plenário, nesta quin-
ta-feira (10), os deputados Rogério Marinho
(RN) e Gustavo Fruet (PR)  criticaram o go-
verno federal pelo baixo investimento em
alguns setores, principalmente na Saúde
e na Educação. As despesas com o fun-
cionalismo público, no entanto, seguem
aumentando conforme destacaram os
tucanos.

Marinho traduziu em números a sua
preocupação com os cortes realizados
pelo Planalto e também com a má apli-
cação dos recursos. “Este ano, o
governo já contingenciou aproximada-
mente R$ 2,5 bilhões da Educação e
quase R$ 500 milhões da Saúde. Por
outro lado, tem aumentado de maneira
abusiva os gastos com cartões
corporativos e dado reajustes excessi-
vos às corporações, bem acima da
inflação, como se o Brasil vivesse de fun-
cionários públicos federais”, observou.

Fruet, por sua vez, criticou a gestão
Lula pela contradição entre o discurso

Deputados lamentam cortes em áreas importantes e
aumento dos gastos públicos

fortalece os grandes grupos com re-
cursos públicos. “A gestão do PT ficará
na história do Brasil como exemplo de
gestão temerária reforçada pelo pior
estilo populista. E cada vez ousando
mais em desatinos gerenciais, como o
uso da máquina para perpetuar o seu
grupo no poder e cooptar aliados
inescrupulosos que se apropriam do
Estado e do gasto público”, salientou.

Para Antonio Carlos Pannunzio (SP) ,
as obras anunciadas pelo presidente
ficam só na intenção. “O governo Lula
se caracteriza por uma total inépcia na
gestão. Não havendo uma gestão
satisfatória, atualizada, transparente e
republicana, a sociedade vê os inves-
timentos acontecerem num ritmo muito
aquém do ideal e daquilo que o povo
brasileiro espera”, enfatizou.

que é apresentado e a realidade atu-
al. “Eles promovem cortes porque
estão armando uma ‘bomba-relógio’
que vai estourar no próximo governo
em razão do aumento dos gastos pú-
blicos. Há bastante tempo temos
denunciado que o governo vem dei-
xando de investir nessas duas áreas
cruciais. O presidente anuncia aumen-
tos seguidos na receita, porém corta
os recursos da educação”, reprovou o
líder da Minoria na Câmara.

O deputado lembrou que no último
ano foi aprovado o fim da
Desvinculação da Receita da União
(DRU) para a Educação, que permiti-
rá um aumento de recursos de cerca
de R$ 9 bilhões no orçamento da área.
Mas isso ainda não significou uma
melhoria para o setor. “Ao invés de
cumprir o que determina a Constitui-
ção, o Planalto busca outra soluções
como reduzir o orçamento da Educa-
ção”, concluiu Fruet.
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