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Evento-teste
Ensaios para a Copa falham
em amistoso da seleção
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Natação
Cielo se vê sem rivais e ironiza
derrota no Troféu Maria Lenk

Dirigentes da Fifa dizem que entidade não tem interesse na exclusão da maior cidade do país do evento e creditam pressão contra paulistas à confederação

estadão.com.br

Copa 2014

● Desde que o Brasil ganhou o
direito de sediar a Copa do Mun-
do de 2014, o presidente da CBF,
Ricardo Teixeira, já recebeu cer-
ca de R$ 1 milhão em “bônus”
pagos pela Fifa por sua atuação
como membro do grupo do Comi-
tê Executivo da entidade.

O valor recebido por Teixeira é
o mesmo que foi repassado aos
demais membros do órgão e que,
nos últimos anos, foi substancial-
mente reajustado. Em 2008, para
se ter uma ideia, a Fifa distribuiu
US$ 100 mil a cada cartola.

Em salários, a entidade gasta
por ano o equivalente ao que des-
tina em projetos sociais. O salá-
rio de Blatter é mantido em total
sigilo. Ele diz que é proporcional
ao que a Fifa fatura. / J. C.
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CBF quer SP fora, revelam cartolas
ALESSANDRO DELLA BELLA/EFE

Libertadores
Santos de Muricy sofre, mas
empata com o Cerro e é finalista

Teixeira já recebeu
R$ 1 mi por ‘serviços
prestados’ em 4 anos

Pano de fundo. Ricardo Teixeira (à dir.) aparece atrás de Blatter, reeleito para outro mandato

Reeleito presidente, Blatter
esconde sujeira da Fifa,
mergulhada em denúncias

Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL / ZURIQUE

A CBF está por trás da pressão
sobre São Paulo e das ameaças de
deixar a cidade de fora da Copa
de 2014, e não a Fifa. A revelação
foi feita por dirigentes da entida-
de que conversaram com o Esta-
do sob a condição de que seus
nomes não fossem divulgados.

Eles garantem que a pressão
vem diretamente do presidente
da CBF, Ricardo Teixeira, e asse-
guram que a Fifa não tem interes-
se em ver a cidade excluída.

“A ideia deles (CBF) é mesmo
concentrar as atividades no Rio
de Janeiro. Isso vem de Ricardo
(Teixeira)’’, assegurou Geoff
Thompson, ex-vice-presidente
da Fifa – ele deixou o cargo on-
tem e, exatamente por isso, se
sentiu à vontade para falar.

A relação de Teixeira com o
PSDB, partido que governa São
Paulo há 16 anos, é conflituosa
desde a gestão de Fernando Hen-
rique Cardoso (1995-2002).

Foi na administração do ex-

presidente que duas CPIs inves-
tigaram os negócios do cartola,
no cargo desde 1989. E quando
iniciou-se a guerra aberta do diri-
gente contra expoentes do tuca-
nato paulistano, como Silvio Tor-
res (ex-deputado que relatou a
CPI dedicada a investigar o con-
trato entre CBF e a Nike).

Teixeira, que nunca teve inter-
locução com o atual governador
do Estado, Geraldo Alckmin,
também é amigo pessoal do sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG),
neste momento envolvido nu-
ma disputa interna na sigla com
correligionários de São Paulo.

A cidade se transformou na
maior polêmica da Copa porque
demorou a equacionar proble-
mas políticos e financeiros para
a construção do estádio do Co-
rinthians, em Itaquera.

Por causa disso, foi excluída da
Copa das Confederações e está
sob a ameaça de perder a cerimô-
nia de abertura do Mundial.

Para Thompson, não há como
pensar a Copa sem a maior cida-
de brasileira. “São Paulo precisa

entrar e vai ser mantida. É muito
importante’’, afirmou.

Ontem a Fifa disse que está
“tudo sob controle” com relação
à preparação do Brasil. “Temos
apoio da nova presidente do Bra-

sil (Dilma Rousseff), que nos deu
garantias de que problemas se-
rão superados nas áreas de aero-
portos, transporte e acomoda-
ção’’, disse o secretário-geral da
entidade, Jérôme Valcke.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 jun. 2011, Esportes, p. E1.




