
O Brasil está atrasado na prepa-
ração para a Copa do Mundo de
2014 e enfrenta dificuldades pa-
ra reformar e construir novos es-
tádios, aeroportos e linhas de
transporte a tempo para o even-
to, disse o secretário-geral da Fi-
fa, Jérôme Valcke, na última sex-
ta-feira (24). "Eu não vou dizer
que o Brasil começou tarde de-
mais, (mas) não estamos adian-
tados no Brasil", disse ele na
Rússia, que será a sede do Mun-
dial seguinte, em 2018.

"Não temos estádios, não te-
mos aeroportos, não temos um
sistema nacional de transporte
prontos", acrescentou Valcke,
durante participação num semi-
nário de futebol em Moscou.

A preparação brasileira para a
Copa do Mundo tem sido bastan-
te criticada tanto dentro quanto
fora do país, que voltará a reali-
zar um Mundial pela primeira
vez desde 1950. Na última sema-
na, Pelé também afirmou que es-
tá preocupado com o andamen-
to das obras no Brasil para a Co-
pa do Mundo de 2014 e disse
que a polêmica envolvendo o es-
tádio paulista para o Mundial é
uma "briga política". "Fizemos
nosso trabalho de trazer a Copa
do Mundo e a Olimpíada e infe-
lizmente nos deparamos com o
que vocês estão vendo no Brasil
e nos assusta muito", disse.

O novo estádio que será cons-
truído em São Paulo já foi des-
cartado para a Copa das Confe-
derações de 2013 porque não fi-
cará pronto a tempo, enquanto
várias obras, incluindo a refor-
ma do Maracanã, sofreram au-
mento de custos. "Entregar os
estádios é a parte mais impor-
tante e é bastante trabalho", dis-
se Valcke, o número dois da Fifa
e considerado o grande respon-
sável pelo sucesso da Copa de
2010 na África do Sul.

Rússia
O dirigente fez um alerta para
que a Rússia esteja pronta em
2016 — dois anos antes do início
do campeonato. Ele recusou-se
a comentar diretamente sobre o
escândalo de suborno que mar-

cou a recente eleição presiden-
cial da Fifa, acrescentando ape-
nas que era "bom falar sobre fu-
tebol" para uma mudança.

Alexeis Sorokin, chefe-execu-
tivo do comitê organizador da
Rússia para o Mundial, disse
que o prazo de 2016 era "absolu-
tamente realista", apesar da ne-
cessidade de construir ou refor-
mar todos os estádios. "Temos
que construir bastante. Nós
nunca escondemos o fato de
que não temos nenhum estádio
nos padrões da Fifa", disse.

O dirigente russo minimizou
temores sobre racismo no fute-
bol russo, apesar de o jogador
brasileiro Roberto Carlos, que
foi contratado pelo Anzhi
Makhachkala em fevereiro, ter
abandonado uma partida esta
semana depois que uma banana
foi jogada em sua direção den-
tro do campo.

Segundo Sorokin, esse com-
portamento "não representa o
espírito geral" dos russos e é al-
go "difícil de se controlar".
■ Reuters

AGRONEGÓCIOS

JBSdesiste de vender unidades na
Argentina para fortalecer posição no país

EXPANSÃO

Paranáé candidato a abrigar fábrica
de tablets da Foxconn no país

Fifa afirma que Brasil está
atrasado nos preparativos para
a Copa do Mundo de 2014

CALENDÁRIO

2018
É a Copa na Rússia. O país sediará o
Mundial de Futebol e terá de fazer
obras semelhantes às do Brasil.

LIMITE

2016
É a data-limite para que
a Rússia entregue suas obras
preparatórias para o Mundial.

A Foxconn vai abrir sua fábrica no Brasil e uma possibilidade é o
Paraná. A empresa precisa contar com um terreno de 49 mil metros
quadrados próximo de estradas, aeroporto internacional de cargas
e oferta de tecnologia de banda larga e energia elétrica. Segundo
o secretário da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul,
Ricardo Barros, o eixo Maringá-Londrina é a opção para a empresa.

A JBS desistiu de desfazer-se de unidades na Argentina, poia pretende
mais do que dobrar as vendas em dois anos. “As vendas em 2011 serão
de cerca de US$ 400 milhões (R$ 636,4 milhões), talvez US$ 500
milhões, e queremos alcançar US$ 600 milhões em 2012 e US$ 1 bilhão
em 2013,” diz Artemio Listoni, diretor da unidade da JBS na Argentina.
A empresa pretende usar a marca Swift para aumentar a participação.

EMPRESAS

Entidade apontou dificuldades do país para construir a tempo novos estádios, aeroportos e linhas de transporte

Novo estádio paulista
já foi descartado
para a Copa das
Confederações
de 2013 porque
não ficará
pronto a tempo
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