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NOTA DE REPÚDIO À MP 841/18
(retira recursos do esporte)
A Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS, vem por meio desta nota oficial,
declarar veemente repúdio à Medida Provisória 841/2018, editada pelo Governo Federal, que propõe
alterações na Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé), com objetivo de destinar a verba que fomenta o esporte
nacional para a segurança pública.
Importante salientar, que a CBDS sequer tem verba destinada atualmente, o que vem
sendo debatido com muita luta. Igualmente, não somos contrários em investimentos na área de
segurança pública, porém, retirar recursos do esporte, apenas irá contribuir com mais violência.
Não há dúvidas que a grande transformação entre jovens e crianças, ocorre através do
esporte e retirar recursos justamente da área que mais combate a violência, que tiram inúmeras
pessoas da sociedade da marginalidade, é acabar com toda e qualquer esperança de um futuro melhor
para nossa sociedade.
Não há dúvidas que o Brasil necessita de segurança, mas não aceitamos esse GRANDE
RETROCESSO, que envolve inúmeros atletas e potenciais futuros atletas, que se inspiram e projetam
suas vidas no esporte.
Ao assinar a medida, o Governo está sentenciando o futuro do esporte.
Ainda, o Governo sequer questionou ao dizer que as alterações foram amplamente
discutidas com toda a sociedade, quando nunca foram objeto de sondagem nas Escolas, Associações,
Clubes, Entidades envolvidas na ponta com os praticantes de inúmeras modalidades, ou seja, nenhum
professor, técnico, profissional da área, atleta profissional ou amador, dirigentes, foram questionados.
Isso afronta a Dignidade da Pessoa Humana, afronta o direito à Educação, à Cultura, ao
Esporte e ao Lazer.
A previsão para nosso futuro esportivo, caso essa medida seja aprovada, é catastrófica, eis
que a atual rubrica já não suporta as necessidades do esporte brasileiro.
A MP não traz benefícios e a CBDS questiona os motivos que levam ao corte de recursos,
justamente da área que é a principal ferramenta de combate às drogas e da criminalidade, em todos os
níveis.
A CBDS também questiona, os critérios lançados, pois não houve discussão acerca do
impacto que isso irá causar para a sociedade e no desenvolvimento do esporte em todos os níveis.
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Estamos nos mobilizando para combater mais esse retrocesso e juntamente com as
demais Entidades, manifestamos nosso apoio, no combate a essas medidas prejudiciais ao esporte em
todos os níveis.
A CBDS entende as diferenças entre as instituições e estamos na luta para conseguirmos
pelo menos algum tipo de recurso, pois somos totalmente excluídos, porém, nos sensibilizamos e
demonstramos nossa solidariedade, pois entendemos que o ESPORTE é uma das esperanças do País e
sempre estaremos na luta e em defesa dos jovens e crianças que sonham e se espelham em nossos
atletas brasileiros.
Por esse motivo, repudiamos as alterações na Lei Pelé, com a retirada de recursos do
esporte, pois afronta o direito dos cidadãos brasileiros ao acesso do esporte.
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