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Joseph Blatter, que enfrenta oposição de Ricardo Teixeira na eleição da Fifa, critica preparação 
do Brasil para a Copa e expõe racha na cúpula da entidade  
 
O presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez críticas ontem à lentidão dos brasileiros nos 
preparativos para a próxima Copa do Mundo e entrou em rota de colisão com Ricardo Teixeira, 
presidente da CBF e do Comitê Organizador Local do Mundial-2014. 
 
Na Suíça, Blatter declarou que, faltando três anos para o início do torneio, o Brasil está mais 
atrasado na organização do que a África do Sul, sede da Copa-2010. Assim, expôs a disputa 
política que há dentro da cúpula da Fifa. 
 
"O que precisam fazer é ter pressa e acelerar os preparativos. A Copa do Mundo é amanhã, e 
os brasileiros pensam que é depois de amanhã", afirmou o cartola. 
 
O suíço ainda disse que há dois problemas principais na preparação para a Copa. Para ele, o 
primeiro é a disputa entre governadores e prefeitos. O outro é a falta de pressão da CBF sobre 
as autoridades. 
 
Blatter é novamente candidato à reeleição na Fifa. No pleito na entidade, que acontece em 
junho, Teixeira e seu grupo apoiam a candidatura de oposição ao atual presidente, liderada 
pelo qatariano Mohamed Bin Hammam. 
 
A entrevista deixou claro que Blatter e Teixeira já não falam a mesma língua. 
 
O cartola brasileiro recusou-se ontem a comentar as declarações de Blatter na Suíça, mas a 
CBF diz que desde 2009 convida, sem sucesso, Blatter para visitar o país e checar os 
preparativos. 
 
Teixeira atribuiu à eleição na Fifa os ataques à organização do Mundial de 2014. 
 
Mesmo assim, o brasileiro publicou, no site da CBF, uma entrevista dada por Joseph Blatter no 
início do mês. 
 
Nela, o cartola suíço disse que "é muito bom ver o comprometimento e o progresso feito pelo 
Comitê Organizador Local". A frase do dirigente foi publicada no site da entidade que dirige o 
futebol mundial depois da primeira reunião do conselho Fifa/Comitê Organizador Local. 
 
Segundo o site, o conselho é composto por representantes da diretoria sênior da entidade e do 
COL. É conduzido por Teixeira e pelo secretário--geral da Fifa, Jérôme Valcke. 
 
Na entrevista concedida no dia 2, Blatter declarou como concluído "o contrato do estádio de 
São Paulo". 
 
Ontem, o presidente da Fifa afirmou que, se não houver aceleração nos preparativos, "corre-se 
o risco de que nem Rio de Janeiro nem São Paulo possam organizar partidas" porque os 
estádios não estarão adequados para receber jogos da Copa das Confederações, em 2013, que 
é evento-teste para o Mundial. 
 
O Maracanã, no Rio, já deu início às suas obras de reforma. A previsão é a de que esteja 
pronto no fim de 2012. 
 
Já São Paulo ainda não começou a construir sua arena. A expectativa é a de que o estádio de 
Itaquera comece a ser erguido em maio. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 29 mar. 2011, Esporte, p. D2. 


