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O presidente da Fifa, Joseph
Blatter, fez ontem uma consta-
tação alarmante: três anos an-
tes do Mundial de 2010, as
obras e o planejamento da Áfri-
ca do Sul estavam em um está-
gio mais avançado do que os
preparativos do Brasil, no mes-
mo período que antecede a Co-
pa de 2014.

Ontem, o dirigente mostrou
que perdeu de vez a paciência
com os políticos brasileiros e
também dirigiu críticas ao pre-
sidente da Confederação Brasi-

leira de Futebol (CBF), Ricar-
do Teixeira, que teria a respon-
sabilidade pelo planejamento.

Blatter ainda alerta que, da
forma como caminham as
obras, nem São Paulo nem Rio
terão seus estádios prontos pa-
ra a Copa das Confederações,
em 2013. O presidente da Fifa
também afirmou que, diante
dos atrasos, não pode nem se-
quer confirmar que a abertura
do Mundial será em São Paulo.
“A Copa é amanhã, mas os bra-
sileiros acham que a Copa é
depois de amanhã”, acusou.

Além de conversar com o
Estado de forma detalhada so-

bre o Brasil, Blatter usou o en-
contro com alguns jornalistas
internacionais, em Genebra,
para lançar o alerta.

● Há muitas indefinições sobre a
realização da Copa de 2014 no
Brasil. Quando é que a Fifa vai
tomar medidas?

Você acha mesmo que as indefi-
nições vão terminar?

● Qual é o problema?

Falta uma pressão maior por
parte da CBF para garantir que
as obras sejam feitas. O futebol
precisa pressionar mais para
garantir esses resultados por
parte das autoridades. É tam-
bém uma guerra política entre
governadores e prefeitos.

● Mas de quem é a responsabili-
dade de garantir a realização da
Copa e que as obras estejam
prontas?
Esse é um assunto para a dire-
ção do futebol brasileiro.

● O senhor não vai intervir?
Ainda não. O momento crucial
é julho, quando teremos o sor-
teio das Eliminatórias. Até lá,
todas as dúvidas terão de estar
superadas. Se não houver nada
ocorrendo até julho, esse será
o momento de pressão e inter-
venção de minha parte.

● Como é que a organização da
Copa atingiu ponto tão crítico?
Não sei. A Copa é amanhã, mas
os brasileiros pensam que é só
depois de amanhã. Não há dúvi-
da de que vamos ao Brasil em
2014. O País tem cinco títulos
mundiais. Mas em termos de
preparação do evento ainda
estamos esperando resultados.
A preparação não avança nada
rápido. Se formos comparar a
África do Sul com o Brasil, três
anos antes da Copa, há clara-
mente um atraso do Brasil em
relação ao estágio onde esta-
vam os sul-africanos. Evitamos
dizer isso, mas esse é o fato.

● Qual é o grau dos atrasos?
No ritmo que vamos, não have-
rá jogos da Copa das Confede-
rações nem no Rio e nem em
São Paulo. Há ainda um debate
entre políticos sobre onde de-
ve ficar cada estádio e isso pre-
cisa ser superado.

● E pode haver uma Copa das
Confederações sem São Paulo e
Rio?
Não seria nada bom, mas é pos-
sível. A Copa das Confedera-
ções é um ensaio geral para a
Copa do Mundo, então por que
não em outras cidades?

● Mas pelo menos a abertura da
Copa do Mundo de 2014 em São
Paulo está garantida?
Quem é que vai saber? Eu não
posso dizer isso ainda.

● Mas o senhor não tem voz na
decisão de onde será a abertura?
Eu tenho sim um voto. Mas,
por enquanto, há a administra-
ção da Fifa trabalhando com a
CBF e contatos estão ocorren-
do entre o secretário-geral da
Fifa, Jerome Valcke, e Ricardo
Teixeira.
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CBF vê motivação política nas cobranças

Sílvio Barsetti / RIO

As críticas da Fifa ao atraso dos
preparativos para o Mundial de
2014 e ao papel da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) na
relação com as autoridades do
País levaram a CBF a exibir na
página principal do site oficial da
entidade declarações dadas pelo
presidente da Fifa, Joseph Blat-
ter, em 2 de março, no primeiro
encontro do dirigente com a cú-
pula da CBF para tratar do Mun-
dial no Brasil. Na oportunidade,
Blatter elogiou a preparação pa-
ra a Copa de 2014.

“É muito bom ver o compro-
metimento e progresso feito pe-
lo Comitê Organizador Local
(COL)”, disse Blatter, em reu-
nião realizada na Suíça e que con-
tou com a presença do presiden-
te da CBF – e também do COL –,
Ricardo Teixeira, e de outros diri-
gentes do comitê, entre os quais
o de Comunicação, Rodrigo Pai-
va, o de Operações, Ricardo Tra-

de, e a diretora de Planejamento
e Marketing, Joana Havelange, fi-
lha de Ricardo Teixeira e neta de
João Havelange, presidente de
honra da entidade máxima do fu-
tebol mundial.

De acordo com dirigentes da
CBF, o tom de Joseph Blatter ex-
põe uma clara contradição em
seu discurso e pode ter motiva-
ção política, uma vez que o presi-
dente da Fifa e Ricardo Teixeira
estão em lados opostos para a
próxima eleição da federação in-
ternacional. Blatter tenta a ree-
leição e Teixeira apoia Moha-
med Bin Hamman, presidente
da Confederação Asiática de Fu-
tebol, com o qual atuou em con-
junto para que o Catar recebesse
o direito de ser sede da Copa do
Mundo de 2022.

Na avaliação da diretoria da
CBF, o principal problema para
o Mundial de 2014 continua sen-
do a incapacidade de os grandes
aeroportos do País atenderem à
demanda de turistas e delega-
ções aguardados para o evento.

À noite, o presidente da CBF,
Ricardo Teixeira, disse que con-
vidou várias vezes Joseph Blat-
ter a acompanhar no Brasil “o
progresso” por ele citado nos
preparativos do Mundial. Blat-
ter, no entanto, só visitou o País
pela última vez no final de 2009,
quando do lançamento da pedra
fundamental da nova sede da
CBF, na Barra da Tijuca, zona
oeste do Rio.

O custo da Arena do Corin-
thians, em Itaquera, pode bater
nos R$ 700 milhões. A possibili-
dade de aumento no valor foi ad-
mitida ontem pelo presidente
do clube, Andrés Sanchez. Ele
voltou a afirmar que as obras co-
meçam em abril e mostrou-se ir-
ritado com o presidente da Fifa,
Joseph Blatter, pelas críticas que
fez ao atraso no cronograma pa-
ra a Copa do Mundo.

“Nosso prazo é maio, mas va-
mos começar (as obras) em
abril’’, disse Andrés no progra-
ma Roda Viva, da TV Cultura. Em
seguida, explicou que o gasto pa-
ra a construção de um estádio pa-
ra 65 pessoas que possa receber a
abertura da Copa pode atingir
R$ 650 milhões ou R$ 700 mi-
lhões porque o orçamento de R$
600 milhões foi feito há alguns
meses. O passar do tempo justifi-
caria a diferença.

O presidente do Corinthians
disse também que não vai ter di-
nheiro público na Arena. A Pre-
feitura, porém, vai dar incenti-
vos fiscais para empresas interes-

sadas em fazer novos empreendi-
mentos na zona leste. “A cada R$
1,00 investido tem até 60% de
benefício de impostos. É com es-
ses recursos é que faremos o está-
dio para 65 mil pessoas’’, afir-
mou Andrés.

Ele garantiu que já estão asse-
gurados os R$ 400 milhões que a
construtora Odebrecht investi-
rá no Itaquerão, suficientes, pela
previsão, para construir uma are-
na para 48 mil lugares. “O torce-
dor corintiano pode ficar tran-
quilo que o estádio sai.’’

Andrés não gostou de saber
que, pela manhã, Blatter, o co-
mandante da Fifa, reclamara do
atraso das obras para a Copa de
2014 – o dirigente citou explicita-
mente a indefinição sobre o está-
dio de São Paulo como um dos
motivos de preocupação. “Tam-
bém acho que estamos atrasa-
dos em muita coisa, mas, se a so-
ciedade cobrar, vai dar tempo de
fazer tudo’’, garantiu. “Além dis-
so, Copa não é só futebol. Vai le-
gar um legado enorme para o Bra-
sil, pois o que seria feito em 20
anos ficará pronto em dois.’’

Eletambém disse ter conversa-
do com a Petrobrás sobre a remo-
ção dos dutos que passam pelo
terreno em Itaquera e que “é um
problema simples de resolver’’.
Segundo Andrés, o custo da ope-
ração seria de R$ 2,2 milhões.

● A resposta do ministro do Es-
porte, Orlando Silva, foi direta.
Pediu a Joseph Blatter que faça
uma visita ao País e assim se
tranquilize. “Vou convidar o presi-
dente para vir ao Brasil de novo,
para que veja detalhadamente os
preparativos. Dez dos 12 está-
dios estão com obras a todo va-
por. Cumpriremos o prazo pac-
tuado com a Fifa.” São Paulo e
Natal são as sedes problemáti-
cas, com estádios que nem come-
çaram a ser construídos.

Orlando Silva não soube expli-
car, porém, por que Blatter frisou
que um dos entraves é a diver-
gência entre políticos. “Tem de
perguntar para ele”, disse, apa-
rentemente incomodado.

O ministro reconheceu, entre-
tanto, que o grande problema do
Brasil está no setor de transpor-
tes. “Já manifestei a preocupa-
ção porque 70% dos projetos de
mobilidade urbana necessitam
começar em 2011.”

Já a questão dos aeroportos,
vista por ele como uma “novela
de muitos capítulos”, deve ser
resolvida com as mudanças fei-
tas pela presidente Dilma Rous-
seff no comando da Infraero. /

ANA PAULA GARRIDO

Custo do Itaquerão pode
atingir R$ 700 milhões

‘Copa é amanhã, mas o Brasil
acha que é depois de amanhã’

● Joseph Blatter afirmou que a
tecnologia pode ganhar espaço
na Copa de 2014. Sensores usa-
dos para determinar se uma bola

cruzou o gol podem ser usadas
no Brasil. “Temos três empresas
trabalhando nessa tecnologia.”

Candidato a mais um mandato
como presidente da Fifa, Blatter
começa a disseminar promessas
de mudanças. Depois de resistir
à ideia dos sensores por anos,
mudou sua avaliação após a In-
glaterra ter sido prejudicada na

Copa de 2010 – um chute de Lam-
pard caiu dentro do gol, no jogo
contra a Alemanha, mas o juiz
não validou o lance. Os ingleses
foram eliminados.

“A condição para o uso da tec-
nologia é de que ela seja acessí-
vel em termos financeiros, confiá-
vel e que o resultado seja dado
com rapidez”, explicou. / J.C.

Orlando Silva ignora
críticas e diz para
Blatter vir ao País
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Nova previsão foi feita
pelo presidente Andrés
Sanches que reafirmou:
obras na arena corintiana
começam em abril

Bolas inteligentes
podem ser usadas
no Mundial de 2014

Alerta geral. Presidente da Fifa acredita que, no passo que as obras andam, Rio e São Paulo não terão estádios prontos para Copa das Confederações em 2013

Presidente da Fifa visitou
o Brasil pela última vez
em 2009 e no início do
mês havia elogiado o
andamento das obras

Orlando. ‘Dez dos doze estádios estão em obras a todo vapor’
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