Ditados Nº 10 - 80 ppm
Locução - Cleso Firmino
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes de iniciar aqui a minha fala, de tratar do
assunto que me traz / à tribuna, abro um parêntese para registrar que está recebendo sua medalha
agora, a medalha de prata, Arthur Zanetti, que // caba de ficar em segundo lugar nessa importante
competição da ginástica olímpica, que são as argolas.
E quero dizer que /// o Brasil, assim como promoveu uma das mais bonitas e alegres Co-

(1) as Olimpíadas. O Brasil vem mostrando, a
cada dia, ser merecedor dessas escolhas feitas por duas entidades internacionais ligadas ao / esporpas do Mundo, repete o mesmo feito agora, com

te, ao futebol e às Olimpíadas. E temos correspondido, não tenho dúvida nenhuma, às expectativas.
Infelizmente, acho que é cedo // ainda para fazermos uma análise sobre o desempenho da
juventude brasileira, dos atletas e das atletas, mas creio que é /// importante, desde já, destacar oito
desses brasileiros e brasileiras que já receberam medalha até hoje.
Medalha de ouro no judô (2) para Rafaela Silva, que, além de tudo, deu um belo exemplo,
uma bela manifestação de como superou. Ela, que nasceu, / que foi criada na Cidade de Deus e que
hoje sai consagrada como uma medalhista olímpica nas Olimpíadas, o que

//

mostra que o que a

nossa juventude precisa é de oportunidades. E o maior exemplo, creio, que ficará para sempre /// é
exatamente o de Rafaela Silva.
Tivemos três medalhas no judô, contando agora com a argola de Arthur Zanetti, além (3)
de Diego Hypólito e Felipe Almeida, também, no tiro esportivo; quanto às medalhas de bronze,
duas no judô, uma na / ginástica artística e outra nas maratonas aquáticas - nas maratonas, com Poliana Okimoto; na ginástica artística, com Arthur Nory Mariano; // e, no judô, com Rafael Silva e
Mayra Aguiar.
Então, são esses os jovens brasileiros. Tenho certeza de que, até /// o final das Olimpíadas, muitas outras medalhas virão, sobretudo aquelas dos esportes coletivos.
Aliás, as meninas, tanto no handebol quanto (4) no voleibol, estão dando um show não só
de capacidade técnica, mas de garra, um show de muita luta.
E / quero lamentar, Sr. Presidente, já que estou falando das Olimpíadas, eu que tive a alegria de participar da abertura, também

//

uma bela manifestação, uma manifestação correta, uma

manifestação de defesa, sobretudo dos direitos humanos, do respeito à diversidade, à igualdade,
que deve prevalecer na relação entre os povos.
Mas quero lamentar o fato de que algumas ações ilegais de proibição... (5)

///

