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● FUTEBOL
COPA DOS CAMPEÕES
Final
Barcelona x Manchester United
15h45 / GLOBO / ESPN / BAND
CAMPEONATO BRASILEIRO
Botafogo x Santos
18h30 / SPORTV / SPORTV HD
Internacional x Ceará
18h30 / PAY-PER-VIEW

Avaí x Atlético-MG
18h30 / PAY-PER-VIEW
São Paulo x Figueirense
21h / PAY-PER-VIEW
BRASILEIRO SÉRIE B
Guarani x Sport, Náutico x Goiás,
Icasa x Vitória e Duque de Caxias x
Criciúma
16h20 / PAY-PER-VIEW
ABC x Salgueiro
21h / PAY-PER-VIEW

● TÊNIS
TORNEIO DE ROLAND GARROS
6h / ESPN BRASIL
10h / ESPN / ESPN HD

● AUTOMOBILISMO
FÓRMULA 1

GP DE MÔNACO
Treino de classificação
8h55 / GLOBO
GP2
GP de Mônaco
11h10 /SPORTV

● VÔLEI
LIGA MUNDIAL
Brasil x Porto Rico
21h / SPORTV / ESPORTE
INTERATIVO
Polônia x EUA
12h / SPORTV

● JUDÔ
GRAND SLAM DE MOSCOU
11h / ESPORTE INTERATIVO /
SPORTV 2 / BANDSPORTS

EXIGÊNCIA

JÉROME VALCKE

“É crucial que os
locais que sediarão a
Copa tenham infraes-
trutura adequada’’

GENEBRA

A Fifa decidiu abrir investigação
contra seu próprio presidente,
Joseph Blatter, e está mergulha-
da em uma crise institucional
sem precedentes. Patrocinado-
res da entidade, como a Adidas,
alertam que os escândalos come-
çam aafetar os negócios, enquan-
topolíticos pedemo cancelamen-
to das eleições presidenciais,
marcadas para quinta-feira.

A ação contra Blatter é inédita
e uma resposta de seu único rival
nas urnas, Mohamed Bin Ham-
mam. O árabe foi acusado de ter
pago subornos a cartolas em tro-
ca de votos e foi convocado para
audiência com o Comitê de Éti-
ca da Fifa, amanhã. Se condena-
do, seria excluído das eleições de
quarta-feira.

Mas, em vez de negar, o árabe
confirmou ter feito os pagamen-
tos. Para se defender, apresentou
provas de que Blatter também sa-
bia da propina e não as denun-
ciou. Portanto, seria cúmplice.

Os escândalos ganham dimen-
são inusitada e escancaram o
que jornais europeus já chamam
de “a falência completa’’ da admi-
nistração do futebol mundial.

O que era uma crise de credibi-
lidade acabou crescendo, a pon-
to de ameaçar a eleição na Fifa.
Amanhã, Blatter será ouvido pe-
la comissão de ética que ele mes-
mo criou – também paga salários
de seus membros. Terá de pro-
var que não sabia que seu rival
pagava subornos.

O que ninguém sabe respon-

der é o que ocorreria se ambos
fossem condenados. Ontem, po-
líticos europeus voltaram a insis-
tir que está na hora de cancelar a
eleição e rever todo o processo.

Patrocinadores que pagam mi-
lhões para ter seus nomes asso-
ciados à Fifa já temem prejuízos.
“O tom negativo do debate públi-
co não é bom nem para o futebol

nem para a Fifa e seus parcei-
ros’’, afirmou a Adidas, que pro-
duz as bolas dos Mundiais.

Os escândalos ocorrem no mo-
mento de maior lucro nos 107
anos da Fifa e, para muitos, isso
explicaria a disputa de poder
sem precedentes na entidade.
Nesta semana, a Fifa anunciará
lucros de US$ 620 milhões (cer-
ca de R$ 991,4 milhões) no ano,
um recorde.

Conspiração. Bin Hammam de-
nunciou ontem o que acredita
ser “evidências de uma conspira-
ção’’. Segundo ele, a Fifa deu ape-
nas 48 horas para apresentar sua
defesa. Ele confirma que fez os
pagamentos para as viagens dos
mais de 30 cartolas para uma ilha
caribenha e que prometeu US$ 2
milhões para o “desenvolvimen-
to do futebol’’. “Mas ninguém
nunca escondeu isso’’, disse.

“Qualquer alegação sobre a
tentativa de comprar votos é fal-
sa. Isso é uma tentativa de evitar
que eu seja candidato. O Comitê
de Ética está sendo manipula-
do’’, acusou. / J.C.

Melhor
na tv

● O presidente da Empresa de
Obras Públicas (Emop), Ícaro
Moreno, admitiu ontem que o or-
çamento do Maracanã, em torno
de R$ 956 milhões, ainda não
está fechado. Segundo ele, o cus-
to pode aumentar porque a Fifa
tem até 15 de junho para fazer
novas exigências ao projeto.

Indagado sobre a possibilida-
de de o gasto com o estádio au-
mentar, respondeu: “De repente,
pode ser que sim, mas acredito
que não. Estamos há muito tem-
po debatendo.”

Ícaro Moreno disse que, de-
pois do dia 15, “se as premissas
e os projetos dos estádios estive-
rem ok”, a Fifa não vai exigir alte-
rações. De acordo com ele, o ca-
derno de encargos saiu em mar-
ço e a Fifa vem discutindo ques-
tões como a colocação de cadei-
ras, o ar-condicionado, e a nova
grama do Maracanã.

Há também ajustes sobre o
fluxo dos torcedores no estádio, a
fim de torná-lo mais dinâmico. O
custo inicial do Maracanã era de
R$ 600 milhões. / BRUNO LOUSADA

● A Fifa recebeu a documenta-
ção preparada pela CPI do Fute-
bol no Parlamento Britânico em
que o presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, é acusado de ter pedido
favores em troca de votos para a
sede da Copa de 2018.

Há duas semanas, o ex-presi-
dente da Associação de Futebol
da Inglaterra David Triesman foi
à CPI e denunciou quatro dirigen-
tes da Fifa de terem pedido favo-
res em troca de apoio à Inglater-
ra para receber a Copa de 2018.

O parlamento admite que não
tem como determinar se houve
alguma violação da lei, já que
não tem jurisdição para falar so-
bre membros do Comitê Executi-
vo da Fifa. Cabe à Fifa determinar
se houve alguma violação de
suas leis. / J.C.

Daiene Cardoso

A ministra do Planejamento, Mi-
riam Belchior, admitiu ontem
que o governo se preocupa com
o cumprimento dos prazos das
obras de infraestrutura para a

Copa e disse que os desafios no
setor aeroportuário são urgen-
tes. “Tudo nos preocupa porque
queremos fazer um evento de
máxima qualidade, mas os desa-
fios na área de transporte são
muito maiores que a Copa”, dis-
se a ministra após o seminário
Infraestrutura de Transporte no
Brasil, realizado em São Paulo.

Segundo a ministra, a necessi-
dade de ampliar aeroportos não
está ligada apenas ao Mundial,
mas também à grande demanda
surgida com o sucesso econômi-

co do Brasil. Por isso, o governo
está preocupado, além de am-
pliar a infraestrutura dos aero-
portos, em melhorar as malhas
rodoviária, ferroviária e hidroviá-
ria para garantir o escoamento
de safras e dar condições para
que o País continue crescendo.

Em relação aos aeroportos, Mi-
riam apontou como pontos mais
críticos Brasília, Viracopos e
Guarulhos, que receberão con-
cessões administrativas para ter-
minais de passageiros a fim de
terem as ampliações concluídas

a tempo para a Copa.
“Em aeroportos, temos pressa

e, por isso, acreditamos que fa-
zer a concessão desses terminais
vai nos dar as obras de que preci-
samos até dezembro de 2013.”

Questionada se houve lenti-
dão do governo federal no diag-
nóstico dos problemas do setor,
a ministra admitiu que o ritmo
não foi o desejado. “Andou me-
nos do que a gente gostaria”, afir-
mou, antes de ressaltar que o go-
verno vem tomando medidas pa-
ra melhorar essa infraestrutura.

É o caso da construção de mó-
dulos operacionais, concessão
administrativa de terminais de
passageiros nos três destinos
mais críticos e a reestruturação
da Infraero, que pode iniciar pro-
cesso de abertura de capital.

Copa 2014

Infraestrutura pode eliminar sedes

Escândalo da Fifa

Crise cresce e agora
até Blatter vai
ser investigado

Desafios são muito maiores do
que o Mundial, diz ministra

Rio admite que
Maracanã corre risco
de ficar mais caro

CPI britânica
envia documentos
à entidade

ANTONIO MILENA/BRASIL ECONOMICO

Manobra do opositor Bin
Hammam faz entidade
levar o próprio presidente
ao Comitê de Ética e
pôr eleição em sob risco

MOHAMMED DABBOUS/REUTERS-16/12/2010

Putin fica
perplexo com
acusações

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O atraso nas obras de infraestru-
tura no Brasil é outro motivo de
desconforto na Fifa. A entidade
criticou ontem o governo brasi-
leiro pelo atraso nos trabalhos e
fez uma ameaça: a cidade que
não contar com um sistema de
transporte adequado pode ter a
participação no evento minimi-
zada ou até cancelada.

“É crucial que todos os locais
que sediarão a Copa do Mundo
da Fifa tenham infraestrutura
adequada, que atenda aos milha-
res de espectadores e possibilite
que eles se movimentem pela ci-
dade para irem a um jogo. Se esse
não for o caso, não poderemos
sediar jogos nessas cidades”,
alertou o secretário-geral da
Fifa, Jérome Valcke, ao fim de
reunião com o presidente da
CBF, Ricardo Teixeira.

Na Fifa, uma das decisões to-
madas pelos técnicos é de que a
capacidade dos aeroportos e do
transporte será usada como cri-
tério para definir quais jogos ca-
da uma das cidades do País rece-
berá na Copa de 2014. Ontem,
Valcke declarou que o avanço
nas obras de aeroportos, como o
governo brasileiro havia prome-
tido, não aconteceu, o que era
“preocupante”.

A entidade não quer a repeti-
ção dos problemas que teve na
África do Sul, quando torcedo-
res chegaram a levar até três ho-

ras para conseguir ter acesso ao
Soccer City, em Johannesburgo,
ou tiveram dificuldade para en-
contrar voos para Port Eliza-
beth, onde o Brasil jogou as quar-
tas de final.

A Fifa já levou o caso ao gover-
no, que prometeu investir R$ 5,5
bilhões. Mas a percepção na enti-
dade é de que essas obras não
estão ocorrendo e nem existem
planos detalhados dos prazos.

O prometido trem-bala entre
São Paulo e Rio, que fazia parte
da candidatura em 2007, já desa-
pareceu. O governo adiou por
inúmeras vezes o leilão para a
concessão da linha, que tem ape-
nas uma empresa (coreana) in-
teressada.

Despreparo. Um estudo do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) apontou que no-
ve dos 13 aeroportos brasileiros
não estarão prontos para o Mun-
dial de 2014 e denunciou as fa-
lhas nos preparativos para o
evento. Faz quatro anos que o
Brasil foi escolhido como sede.

O secretário-geral da Presi-
dência da República, Gilberto
Carvalho, chegou a qualificar o
estudo como sendo produzido a
partir de “recorte de jornais”. O
documento, porém, é oficial.

O Sindicato Nacional das Em-
presas Aeroviárias (SNEA) tam-
bém estima que o transporte aé-
reo será um caos no País em 2014
diante da falta de andamento
das obras prometidas.

Tradução. Apesar da crítica, a
Fifa modificou o tom de seu aler-
ta no comunicado de imprensa
que foi traduzido em português
e divulgado no Brasil.

No texto que saiu no País, a
entidade aponta que “permane-
cem as questões relacionadas à
operação e capacidade dos aero-
portos, assim como à infraestru-
tura de transporte, que foram tra-
tadas com as mais altas autorida-
des brasileiras”.

Nos textos em inglês, francês,
alemão e espanhol, o tom é bem
mais duro. “Segue existindo
preocupação em torno das ope-
rações e capacidade dos aeropor-
tos”, diz trecho nas demais lín-
guas. A Fifa não explicou a dife-
rença na tradução.

Secretário-geral da Fifa

Explicações. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, durante seminário em São Paulo

Fifa afirma que vai
excluir ou minimizar do
torneio as cidades que
não atenderem a seus
requisitos básicos

Lado a lado. Blatter e Bin Hammam em Doha, em dezembro

Miriam Belchior diz que
há preocupação com
prazos, mas ampliação
de aeroportos não está só
ligada a evento de 2014

MOSCOU

Acusado de corrupção, Joseph
Blatter voltou a receber um de-
fensor de peso: Vladimir Putin,
primeiro-ministro da Rússia, ele
próprio envolvido num escânda-
lo de corrupção no passado.

“O que vejo agora me causa
perplexidade, já que acusar Blat-
ter de corrupção é uma absoluta
sandice”, disse o russo. “Estou

seguro de que isso não influen-
ciará de nenhuma maneira a elei-
ção do futuro presidente da
Fifa”, falou, lembrando das elei-
ções da entidade, na quarta.

Os elogios de Putin ao atual
chefe da Fifa prosseguiram e ele
avisou que, se pudesse, votaria
em Blatter para seguir no coman-
do da entidade. “Ele fez muito
pelo desenvolvimento do fute-
bol e transformou um simples es-
porte em um fenômeno social de
alcance mundial.”

Putin já havia defendido Blat-
ter em dezembro, quando a Fifa
foi acusada de corrupção pela im-
prensa inglesa às vésperas da es-
colha da sede do Mundial de
2018. A Rússia foi a escolhida.

COBERTURA FUTEBOL 2011
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