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Neymar em Londres
Presidente do Santos não vê
ameaça em viagem à Inglaterra

S. Paulo e Corinthians
Luis Fabiano será apresentado
hoje. Adriano só na sexta
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Presidente da Fifa reclama da lentidão das obras no País e diz que a CBF precisa pressionar as autoridades para garantir que sejam mesmo realizadas

estadão.com.br

Copa 2014
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‘Brasil está mais atrasado que a África’

A cobrança feita por Joseph Blatter a
Ricardo Teixeira, presidente da
CBF e do Comitê Organizador da
Copa de 2014, não foi de graça. Mas

tem menos a ver com o Mundial e mais com
um movimento do brasileiro que desagradou
ao mandatário da Fifa. Teixeira articulou a
candidatura de Mohamed Bin Hamman, pre-
sidente da Confederação Asiática, à presidên-
cia da entidade na eleição de junho. No poder
desde 1998, Blatter ambiciona novo mandato
e não gostou da concorrência, pois pretendia
ser candidato único. Como “troco’’ resolveu
atacar Teixeira, que mira a Fifa a partir de
2015. A rusga não põe em risco a Copa. Em
público, Blatter e Teixeira continuarão com-
panheiros, trocarão sorrisos e negarão qual-
quer desavença. São inteligentes e experien-
tes o suficiente para saber até onde ir.

Em busca da classificação
Espanha, de Casillas, pode garantir
vaga na Euro hoje, contra a Lituânia

✽ Bastidores

Acompanhe a entrevista do
presidente da Fifa

SALVATORE DI NOLFI/EFE

Cobrança a Teixeira tem
jeito de contragolpe

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O presidente da Fifa, Joseph
Blatter, partiu para o ataque con-
tra o ritmo lento dos preparati-
vos para a Copa de 2014. A pouco
mais de três anos para o início do
Mundial, muitas obras em está-
dios e de infraestrutura nem se-
quer começaram e outras se-
guem lentamente. O dirigente
dá sinais de preocupação. “Se for-
mos comparar com a África do
Sul três anos antes da Copa, há
claramente um atraso do Brasil
em relação ao estágio onde esta-
vam os sul-africanos’’, disse Blat-
ter em entrevista que foi ao ar
pela Rádio Estadão ESPN às
7h30 de ontem.

A crítica sinaliza uma mudan-
ça de comportamento de Blat-
ter. O presidente da Fifa frequen-
temente falava com otimismo so-
bre o Brasil. Quando surgia um
problema mais ácido, deixava co-
branças e declarações mais con-
tundentes por conta do secretá-

rio-geral da entidade, Jerome
Valcke. Mudou de tática.

Blatter está especialmente
preocupado com a indefinição
em relação ao Itaquerão. Mas
atrasos no Maracanã e a decisão
da diretoria do Inter de buscar

um parceiro para a reforma do
Beira-Rio – o que poderá alterar
o ritmo dos trabalhos – também
o irritam, bem como o jogo políti-
co em torno da Copa.

Recentemente, Joseph Blatter
mandou seu primeiro recado às

autoridades,ao dizerque os crité-
rios para a escolha do local de
abertura do Mundial serão técni-
cos e não políticos. Isso apesar da
preferência da Fifa por São Paulo
– embora a entidade não admita
oficialmente. Ontem, foi ainda
mais incisivo, mas, em vez de vol-
tar suas baterias só contra os go-
vernantes, preferiu também fa-
zer o presidente da CBF e do Co-
mitê Organizador Local (COL),
Ricardo Teixeira, como alvo.

O andamento das obras para a
Copa, dentro e fora dos estádios,
também preocupa a presidente
Dilma Rousseff. Ela determinou
ao ministro do Esporte, Orlando
Silva, que percorresse as 12 cida-
des-sede para elaborar um rela-
tório sobre o estágio das obras.
Deverá recebê-lo nas próximas
semanas. / COLABOROU ALMIR LEITE

● Arena da
Baixada.
O governo do
Paraná liberou
mais R$ 10
milhões para a
reforma do
estádio. Obras
estão orçadas
em R$ 135 mi.Pág. 2
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Preocupado. Blatter deixa de lado o otimismo sobre a Copa

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 mar. 2011, Esportes, p. E1.




