
O comitê de ética da Fifa encon-
trou evidências "amplas, con-
vincentes e claríssimas" de que
Mohamed bin Hammam e Jack
Warner estiveram envolvidos
numa tentativa de suborno, de
acordo com um relatório preli-
minar que levou à suspensão
das duas autoridades.

Warner renunciou à vice-pre-
sidência da Fifa e à presidência
da Concacaf na última segunda-
feira (18), levando a entidade
que governa o futebol a cance-
lar uma investigação sobre as
acusações de suborno que pesa-
vam contra ele e o deixando
"uma suposição de inocência".

O relatório do comitê de éti-
ca, compilado pelo juiz namibia-
no Petrus Damused, diz que ha-
via um "caso convincente" de
que Bin Hamman, presidente
da Confereação Asiática, se en-
volveu num ato de corrupção e
de que Warner foi cúmplice.

O comitê de ética, a partir
da evidência, suspendeu a du-
pla. Bin Hammam tinha se reti-
rado da campanha presiden-
cial, deixando Joseph Blatter
obter um quarto mandato sem
concorrentes. Bin Hamman dis-
se na quarta-feira (22) não ter
feito nada de errado. Warner,
que já negou ter feito qualquer
coisa errada, não estava dispo-
nível para comentar o caso. A
Fifa disse que não faria comen-
tários sobre o relatório.

As acusações centram-se em
uma reunião da União Caribe-
nha de Futebol (CFU) em Trini-
dad em maio. "A evidência am-
pla, convincente e claríssima
permite concluir prima facie
que o acusado (Warner) iniciou
e organizou um encontro espe-
cial das associações do CFU pa-
ra o sr. Bin Hamman", diz o rela-
tório do comitê.

"Além disso, na ocasião desse
encontro, parece que o sr. Bin

Hamman ofereceu, ao menos in-
diretamente e sob a promessa
de sigilo, a cada uma das asso-
ciações um envelope contendo
US$ 40 mil."

O relatório acrescenta: "O co-
mitê também é da opinião que
os respectivos presentes em di-
nheiro podem ser explicados so-
mente se estiverem associados
à eleição presidencial da Fifa de
1o de junho de 2011."

"Portanto, parece ser eviden-
te considerar que as ações do sr.
Bin Hammam constituam pri-
ma facie um ato de suborno ou
ao menos uma tentativa de su-
bornar." ■ Reuters

Teixeira diz que cronograma

ACORDO

Whirpool paga quase R$ 1 bilhão para
encerrar processo com Banco Safra

MINERAÇÃO

Valequer fechar capital da Vale Fertilizantes
com desembolso de até R$ 2,2 bilhões

Na próxima semana, estará em
votação na Câmara Municipal
de São Paulo um pacote de bene-
fícios fiscais de R$ 420 milhões
ao Corinthians para a constru-
ção do estádio de Itaquera, can-
didato a receber a abertura da
Copa do Mundo de 2014. A inde-
finição quanto ao financiamen-
to das obras nos estádios que se-
diarão a Copa não é exclusivida-
de do clube paulista. Ainda as-
sim, o presidente da Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) e
do Comitê Organizador Local
(COL), Ricardo Teixeira, garan-
te que os cronogramas de entre-
ga dos estádios estão mantidos
e não há hipótese de substitui-
ção de qualquer cidade.

O senhor já consegue garantir
que não haverá nenhuma
alteração ou exclusão em
relação aos estádios que
receberão os jogos da Copa
de Mundo de 2014?
A escolha dos estádios de cada
uma das 12 sedes já foi concluí-
da. O projeto apresentado por

Comitê da Fifa
encontra evidência
“clara” de suborno

Priscila Machado
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Vale SA disse que pretende comprar até 100% das ações da
Vale Fertilizantes a R$ 25 cada para fechar o capital da companhia,
segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários.
A Vale pretende desembolsar até R$ 2,22 bilhões pelas ações
da subsidiária, segundo o comunicado. A proposta será analisada
pelo conselho de administração da companhia em 30 de junho.

COL não discute a hipótese de substituição de qualquer cidade e

A Whirpool, fabricante dos produtos Brastemp e Consul, firmou acordo
com o Banco Safra para pagar R$ 958,53 milhões à instituição
financeira e encerrar a ação judicial de cobrança movida desde 2001. O
pagamento será em duas parcelas, em julho deste ano e em janeiro de
2012, com recursos que a empresa já tem. O acordo elimina a potencial
condenação da Whirpool cujo valor máximo seria cerca de R$ 1,9 bilhão.

Divisão de ética da federação diz que dirigentes Mohamed bin
Hammam e Jack Warner se envolveram em esquema de corrupção
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Obras são complexas e
têm os seus percalços,
é natural. Basta olhar
as obras de estádios
em outras Copas

ENTREVISTA RICARDO TEIXEIRA Presidente da Confederação Brasileira de Futebol

Warner renunciou
à vice-presidência
da Fifa nesta semana,
levando a entidade
a cancelar uma
investigação sobre
as acusações
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dos estádios está mantido
Pelé se disse preocupado com o
andamento das obras no Brasil
para a Copa do Mundo de 2014 e
afirmou que a polêmica envol-
vendo o estádio paulista para o
Mundial é uma "briga política".
"Fizemos nosso trabalho de tra-
zer a Copa do Mundo e a Olim-
píada (de 2016) ... e infelizmen-
te nos deparamos com o que vo-
cês estão vendo no Brasil e nos
assusta muito", afirmou

Questionado sobre os Certifi-
cados de Incentivo ao Desenvol-
vimento (CIDs) que a Prefeitura
de São Paulo estuda dar ao Co-
rinthians para construir sua are-
na, Pelé declarou: "Eu acho que
tudo o que puder fazer para que
tenhamos os estádios, tem que
fazer. A maneira que estamos fa-
zendo, essa confusão, é que nos
deixa triste. Essa briga de São
Paulo é uma briga política."

O Corinthians rebateu as críti-
cas sobre receber incentivo fis-
cal e informou na terça-feira
que "isentar do ISS os serviços
de construção foi um compro-
misso assumido pelas 12 cida-
des-sede perante a Fifa".

O estádio de São Paulo para a

Copa, candidato a receber a
abertura do torneio, é o que
mais preocupa as autoridades.
A engenharia financeira para
concluir o estádio para 65 mil
pessoas ainda não foi finalizada.

Denúncia contra a Fifa
Pelé comentou ainda as denún-
cias de corrupção envolvendo a
Fifa. Ele disse ter ficado surpre-
so com a renúncia do então vice-
presidente da entidade Jack
Warner nesta semana. "Fiquei
surpreso com a demissão do Ja-
ck Warner, que é um dos nossos
amigos da Fifa." ■ Reuters

PETRÓLEO

Galp quer vender participação na unidade
brasileira no próximo trimestre

São Paulo para a Copa do Mun-
do - que foi aprovado pelo Co-
mitê Organizador Local (COL) e
a Fifa - é o do Corinthians. O
COL não discute a hipótese de
substituição de qualquer cidade
e tampouco está analisando ou-
tros projetos. Mas estamos
acompanhando de perto e com
muita atenção como está o anda-
mento dos trabalhos em São
Paulo e nas outras 11 sedes.

Como o senhor se posiciona
perante os problemas
referentes à construção dos
estádios, como a greve de
trabalhadores no Mineirão
e a manutenção dos dutos da
Petrobras na área onde será
construído o "Itaquerão"?
É possível a CBF fazer
algum tipo de intervenção?

Primeiro gostaria de esclarecer
que isso não é papel da CBF,
mas sim do Comitê Organiza-
dor Local, do qual também sou
presidente, mas são duas enti-
dades distintas. Obras são com-
plexas e têm os seus percalços,
é natural. Basta olhar as obras
de estádios em outras Copas
realizadas em outros países. O
importante é que todos os cro-
nogramas de entrega dos está-
dios estão mantidos.

Com o atraso na construção do
estádio de São Paulo, qual
cidade brasileira passa a ser a
mais cotada pelos
organizadores para fazer o
evento de abertura?
É natural a ansiedade pela defi-
nição desta data, mas o anúncio
será feito em momento oportu-

no. Ainda há tempo para esta de-
finição, estamos adiantados nes-
se sentido em relação à última
Copa do Mundo.

O senhor já comentou em
outras oportunidades a
respeito de empresas que
estariam se dizendo indicadas
pela CBF para que a
contratação delas em
projetos relacionados à
infraestrutura da Copa
seja facilitada. Que tipo de
denúncias nesse sentido a CBF
vem recebendo? Há casos que
possam ser citados?
A questão é simples: o Comitê Or-
ganizador Local não indica ou
contrata serviços ou obras nas se-
des. Qualquer empresa que se
apresente dessa forma não tem a
nossa autorização. ■

Adam Berry/Bloomberg

Para Pelé,
situação das
obras para a
Copa assusta

COPAEOLIMPÍADA

Meirelles nega que regime de sigilo de
contratações afete transparência de Jogos

Reprodução

A Galp Energia SGPS SA, a maior empresa de petróleo de Portugal,
espera vender participação em sua unidade brasileira até o final do
terceiro trimestre, segundo Manuel Ferreira de Oliveira, presidente
da companhia. A Galp Energia está presente no Brasil em mais de
20 projetos, que incluem as participações na bacia de Santos e Tupi.
A Galp está conversando com vários interessados, disse Oliveira.

também não está analisando outros projetos

Henrique Meirelles é o presidente do Conselho Público Olímpico
e principal autoridade do governo na preparação dos Jogos
do Rio de Janeiro em 2016. O chamado RDC, cujo texto-base
foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada,
prevê que o orçamento estipulado para uma determinada obra
só será divulgado publicamente após o encerramento da licitação.

Ex-jogador diz que está preocupado com
andamento de construções para o Mundial de 2014

Pelé:"Fiquei surpreso
comademissão
deJackWarner,
queéumdosnossos
amigosdaFifa"

Para Pelé, polêmica
sobre incentivos ao
Corinthians para
construção de arena
é “briga política”

OsexecutivosdaFifaMohamed
binHammameJackWarner,

acusadosdesuborno

Andre Penner
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Text Box
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