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Copa 14
Corinthians e Odebrecht enfim
começam obra em Itaquera

Libertadores
Jogo contra o Cerro vale
R$ 2,5 mi para o Santos

ZURIQUE

A Fifa não tem regras. O alerta
é do ex-candidato à presidên-
cia da entidade, Mohamed Bin
Hammam. Em entrevista ao
Estado, o árabe acusado de
pagamento de US$ 1 milhão
em subornos em troca de vo-
tos acusa a entidade comanda-
da Joseph Blatter de sofrer de
um “problema profundo’’. E
diz que sua punição foi políti-

ca. “Eu não preciso dizer nada.
O mundo todo viu quem é que
controla a Fifa’’, declarou.

● Como o senhor avaliou sua pu-
nição por ter pago suborno?
A decisão de me suspender já
existia antes mesmo de eu en-
trar para ser escutado. A deci-
são de todos na Fifa já estava
tomada. Eu deveria ser afasta-
do. O argumento não era o que
importava.

● Blatter foi totalmente inocenta-
do, apesar de o senhor dizer que
ele sabia de tudo. Qual a impres-
são de que isso dá ao mundo so-
bre a Fifa?
Como eu disse, o processo não
foi justo. Eu fui suspenso por-
que poderia atrapalhar as inves-
tigações. Blatter não foi nem
investigado. Isso diz tudo.

● O senhor acredita que o Comi-
tê de Ética da Fifa é um órgão

independente?
Nenhum sistema judicial no
mundo atua assim. Mas ficou
claro quem tem a força dentro
da entidade. Não há regras.

● Como fica a imagem da Fifa
diante das alegações contra o
senhor e contra Blatter?
A pior possível. O problema é
profundo. Eu não preciso dizer
nada. O mundo todo viu quem
é que controla a Fifa. / J.C.
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Na véspera da eleição para a presidência, nova denúncia conturba ambiente na Fifa, que descarta investigar se houve venda de votos na escolha do país
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Corrupção
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Catar teria pago US$ 20 mi por Copa

Crise estraga
plano eleitoral
de Teixeira

ALESSANDRO DELLA BELLA/AP

NBA
Miami, de LeBron James, inicia
a série final contra o Dallas

Patrocinadores da Fifa
mostram preocupação

Ex-candidato à
presidência da Fifa

Letra da lei. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, mostra código de ética da entidade em entrevista em que rebateu acusações

MOHAMED BIN HAMMAM

Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL / ZURIQUE

O Catar teria pago pelo menos
US$ 20 milhões para conquistar
votos para sediar a Copa de 2022.
A denúncia, feita pelo presidente
da Concacaf (confederação cen-
tro e norte-americana de fute-
bol), Jack Warner, repercutiu on-
tem na imprensa alemã e provo-
cou uma reação de ex-funcioná-
rios da Fifa que se dizem fartos
da corrupção e prometem apre-
sentar hoje contas bancárias,
transações e passaportes das pes-
soas envolvidas que confirmam
o pagamento do suborno.

De acordo com a denúncia, os
beneficiados pelo suborno se-
riam Julio Grondona (presiden-
te da Associação Argentina de Fu-
tebol), o paraguaio Nicolas Leoz
(mandatário da Conmebol, a
confederação sul-americana), o
guatemalteco Rafael Salguero
(que possui um cargo diretivo na
Concacaf) e Issa Hayatou (presi-
dente da Confederação Africana
de Futebol). Cada um teria rece-
bido US$ 5 milhões. Todos ne-
gam as acusações.

A nova denúncia aprofunda a
crise na Fifa que, amanhã, tem
marcada sua eleição para presi-
dente. O atual mandatário, Jose-
ph Blatter, insiste que “não exis-
te uma crise”, não investigará a
situação do Catar e que irá adian-
te com a eleição, apesar de ser o
único candidato.

Nos últimos dias, a Fifa vem
sendo tomada por uma série de
acusações de corrupção, envol-
vendo mais de um terço dos
membros do Comitê Executivo
da entidade e, agora, o próprio
presidente Blatter.

E-mail. A denúncia surge um
dia depois que um e-mail interno
da Fifa foi vazado. Nele, o secretá-
rio-geral da entidade, Jérome
Valcke, alertava que o Catar ti-
nha “comprado” a Copa. Há pou-
cas semanas, uma CPI no Parla-
mento Inglês também apontou
que cartolas teriam recebido

US$ 1,5 milhão do país árabe.
O presidente da Fifa rejeitou,

porém, investigar as alegações e
garantiu que nada muda para a
Copa do Mundo. “Não faremos
nada. A Copa de 2022 não será
tocada”, afirmou Blatter. Segun-
do ele, nos documentos do Parla-
mento Inglês, não havia prova de
pagamento de propinas. “Esta-
mosfelizes porque podemoscon-
firmarque não há elementos sufi-
cientes para abrir um processo”,
disse Blatter, exibindo o código
disciplinar da entidade.

Questionado se houve subor-
no nos votos, Blatter não respon-
deu. “A decisão que tomamos pa-
ra a Copa de 2022 foi feita exata-
mente no mesmo padrão e am-
biente que a Copa de 2018 (desig-
nada à Rússia)”, afirmou.

Fora de contexto. Ontem, Valc-
ke garantiu que se tratava de um
“e-mail particular” e que seu con-
teúdo integral não foi divulgado.
Mas confirmou que o e-mail exis-
tiu. Mais tarde, em um comunica-
do, o francês explicou que optou
por um termo “mais leve” no
e-mail, porser algo menos formal.

“Quando eu me referi a Copa
de 2022, o que eu queria dizer é
que a candidatura que venceu
usou sua força financeira para fa-
zer lobby por apoio. Eles eram
uma candidatura com um orça-
mento muito importante”, dis-
se. O secretário-geral da Fifa ga-
rantiu que não queria dizer que
votos tinham sido comprados.

Mohammed Bin Hammam,
que seria opositor de Blatter na
eleição à presidência da entidade
e foi um dos expoentes da candi-
datura catariana, rebateu.

“Eu não sei porque Valcke dis-
se isso. Se eu tivesse dado dinhei-
ro pelo Catar você também teria
de perguntar para as 13 pessoas
que votaram no Catar”, disse Bin
Hamman.

Já Blatter, em meio à confu-
são, se recusou a falar sobre o te-
ma. “Não respondo a essa ques-
tão sobre Valcke. Sou eu o presi-
dente”, atacou, nervoso.

‘Fui suspenso
porque poderia
atrapalhar’

Bin Hamman. Punido na Fifa

ZURIQUE

Os planos de Ricardo Teixeira
para concorrer à presidência da
Fifa em 2015 foram abalados pe-
la disputa de poder na entidade.

Há dois meses, os ataques de
Blatter à organização da Copa do
Mundo de 2014, no Brasil, eram
creditados a uma lógica eleito-
ral, já que Teixeira havia apoiado
a eleição de Bin Hammam.

Na Fifa, a percepção era de
que Bin Hammam e Teixeira ha-

viam selado um pacto. O presi-
dente da CBF apoiaria o árabe
nas eleições em 2011 e, em 2015,
seria a vez de o bilionário empre-
sário do Catar dar seu apoio a
Teixeira . “Meu objetivo era ficar
apenas até 2015. Depois eu sai-
ria”, confirmou o árabe.

Teixeira já havia dado seu voto
para o Catar organizar a Copa de
2022 e vinha mantendo uma rela-
ção próxima com Bin Hammam.

O brasileiro foi a última pessoa a
se encontrar com Bin Hammam
antes de o suspeito ser ouvido (e
punido) pelo Comitê de Ética da
Fifa, anteontem.

Então rival de Blatter, o cata-
riano esteve em São Paulo e che-
gou a considerar investimentos
no estádio do Corinthians, para
permitir o financiamento do que
seria a arena que abriria a Copa
de 2014. Bin Hammam estuda
comprar os direitos sobre o no-
me do estádio (naming rights).

A aproximação entre Teixeira
e Bin Hammam havia irritado
profundamente Blatter. Com a
queda de Bin Hammam, os temo-
res em Zurique são de que Blatter
poderia promover uma revanche
com quem o teria traído. / J. C.
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Dois dos mais longevos parcei-
ros da Fifa – Coca-Cola e Adidas
– expressaram preocupação com
o mar de lama que atinge o órgão.

“As denúncias causam tristeza
e são negativas para o esporte.
Esperamos que a situação seja re-
solvidade forma rápida e comple-
ta”, afirmou, em nota oficial, a
companhia de bebidas, que ao la-
do do fabricante de material es-
portivo compõe a principal du-
pla de patrocínios do órgão.

Alheio ao apelo, o presidente
da Fifa, Joseph Blatter, se recu-

sou a responder às acusações fei-
tas contra ele de corrupção,
anunciou que mantém a eleição
para amanhã e transformou sua
coletivade imprensa em um bate-
boca. “Isso aqui não é um bazar”,
gritava Blatter. “Isso é a casa da
Fifa. Não existe crise alguma”.

Blatter concorre amanhã a seu
quarto mandato à frente da Fifa
e, diante da suspensão de seu úni-
co rival, Mohamed Bin Ham-
mam, se apresenta como único
candidato. Mas o terremoto na
entidade já passa a ser criticado

pelos maiores patrocinadores - -
e faz até bolsas caírem. Em Zuri-
que, os opositores de Blatter es-
tão comprometidos a evitar que
o evento de amanhã se transfor-
me em um ato de apoio ao carto-
la suíço.

Os países asiáticos ameaçam
não votar nas eleições em repre-
sália à punição de Bin Hamman,
decidida anteontempor umacor-
te interna controlada por Blatter.

A Inglaterra já anunciou que
irá se abster na votação, em um
protesto contra a Fifa, e apelou
outros a seguir o mesmo rumo.

Blatter insistiu que não irá sus-
pender a eleição, como sugeriu
umasérie de governos. “Se gover-
nos tiverem de intervir na Fifa,
algo está errado”, disse. / J. C.
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● Havelange na berlinda
Os atuais escândalos respinga-
ram no ex-presidente da Fifa
(1974-1998). A imprensa interna-
cional relaciona a ele a fase “mer-
cantilista” e a corrupção no órgão.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 maio 2011, Esportes, p. E1.




