COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO – CTD

REQUERIMENTO Nº__________ DE 2012
(Dos Srs. João Arruda, Flavia Morais, André Figueiredo e Otavio Leite)

Requer Audiência Pública para
debater “O QUADRO DE MEDALHAS E A
ANÁLISE DO DESEMPENHO DE CADA
PAÍS NOS JOGOS OLÍMPICOS – O
Ranking de Ouros, Pratas e Bronzes, a
lógica da rivalidade política em prejuízo
da intenção original das olimpíadas.”.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, ouvido o Plenário desta Comissão, a
realização de Audiência Pública para Debter “O QUADRO DE MEDALHAS E A
ANÁLISE DO DESEMPENHO DE CADA PAÍS NOS JOGOS OLÍMPICOS – O
Ranking de Ouros, Pratas e Bronzes, a lógica da rivalidade política em prejuízo
da intenção original das olimpíadas.”, existem vantagens ou só prejuízos para o
Brasil? Em data a ser estabelecida por essa Egrégia Comissão, com a Parceria da
Frente Parlamentar da Atividade Física Para o Desenvolvimento Humano, e a
presença dos seguintes convidados:
O Ilustríssimo Presidente do Conselho Federal de Educação Física, Sr. Jorge
Steinhilber;
O Atleta Olímpico, Sr. Marcus Vinicius Simões de Freitas – Superintendente de
Esportes do Comitê Olímpico Brasileiro;
O Especialista em Olimpísmo – Dr. Lamartine Pereira da Costa.
.

JUSTIFICAÇÃO

A Frente Parlamentar da Atividade Física Para o Desenvolvimento Humano,
atendendo a demanda apresentada por entidades parceiras, como os Conselhos
Federal e Regionais de Educação Física e a Federação Internacional de Educação
Física – FIEP, dentre outros, vem, através dos Deputados membros de sua diretoria e
dessa Comissão, apresentar esse requerimento, ao qual pede especial atenção de
todos.

Já a alguns anos especialistas debatem como classificar a colocação dos
países que participam dos Jogos Olímpicos e especialmente reclamam da forma como
a Imprensa Estrangeira – especialmente a Americana, apresenta o Quadro. Dando a
vitória a equipe que tem um maior número de medalhas de ouro independente do
número das outras medalhas de prata e bronze.
Esse formato, supostamente favorece aos países que investem em esportes
individuais e vai de encontro aos valores pregados pelo Barão de Coubertin,
(Idealizador dos Jogos Modernos).
Debater esse tema em audiência pública nessa casa poderá influenciar na
construção das soluções que nosso amado país precisa, sem prejuízo da realização
de outras reuniões em outros estados.
No último dia 25 de maio, nesse ano de 2012, o Jornal Extra, do Rio de
Janeiro, publicou matéria sobre o assunto, apelidada de “Quadro da Discórdia”,
abordando o assunto e inclusive marcando na história o inicio desse tipo de “ranking” e
destacando que não há na carta olímpica, nem nas regras do COI e muito menos do
COB. O Especialista que deu tal entrevista para nortear a matéria é um dos nossos
convidados!
Assim, solicitamos apoio dos nobres colegas de forma a aprovarmos o
presente Requerimento para realização dessa Audiência Pública, certos de que assim
contribuiremos notavelmente na busca de solução pertinente.

Sala da Comissão, ____ de junho de 2012.

Deputado João Arruda
PMDB/PR

Deputado Flavia Morais
PDT/GO

Deputado André Figueiredo
PTD/CE

Deputado Otavio Leite
PSDB/RJ

