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“A Fifa não está
aqui para
embebedar as
pessoas. Durante
a Copa, o álcool
nunca provocou
algum problema”

SECRETÁRIO-GERAL DA FIFA

Jérôme Valcke
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Portuguesa é campeã
Título da Série B veio com
empate por 2 a 2 com o Sport

Enfim, a ‘estreia’?
Após pressão de dirigentes,
Adriano deve ir para jogo

Pág. E3

BEBIDA NOS ESTÁDIOS

Romário cobra Teixeira e
Valcke e deixa o clima quente

Fifa quer utilizar o artifício, que já foi adotado no Mundial da África do Sul, para evitar a venda de ingressos pela metade do preço para estudantes e idosos

BRASÍLIA

Atacante campeão da Copa do
Mundo de 1994 pela seleção bra-
sileira e agora deputado federal,
Romário (PSB-RJ) foi o único a

partir para o ataque contra o se-
cretário-geral da Fifa, Jérôme
Valcke, e o presidente da Confe-
deração Brasileira de Futebol
(CBF), Ricardo Teixeira, na au-
diência realizada pela Câmara,
ontem, em Brasília. O deputado
fez duros questionamentos aos
dois sobre as denúncias de cor-
rupção na Fifa, mas ficou sem
respostas.

Romário questionou Valcke
sobre uma correspondência anti-
ga do presidente da Fifa, Joseph

Blatter, na qual o agora secretá-
rio-geral era descrito como
“chantagista’’. Levantou ainda o
chamado “caso Mastercard’’,
quando a Fifa trocou a empresa
de cartões de crédito pela Visa e
foi condenada judicialmente
por não respeitar cláusula de pre-
ferência da Mastercard.

A Fifa teve de pagar à empresa
de cartão de crédito uma multa
de US$ 90 milhões (cerca de R$
216 milhões).

Valcke chegou a ser demitido

da Fifa, mas foi recontratado al-
gum tempo depois e agora ocupa
o segundo cargo na hierarquia
da entidade.

Em relação a Ricardo Teixeira,
o deputado lembrou que o presi-
dente da CBF prestou depoimen-
to recentemente à Polícia Fede-
ral sobre a denúncia de que teria
recebido propina.

Destacou, ainda, que o repór-
ter da BBC, Andrew Jennings, de-
nunciou que Teixeira fez um
acordo na Justiça suíça para de-
volver dinheiro que teria recebi-
do de suborno da empresa ISL,
que era responsável pelo marke-
ting da Fifa. “O senhor recebeu
propina? Se o seu nome aparecer
no processo o senhor renuncia à
CBF e ao Comitê Organizador

Local?’’, questionou Romário.

Irritação. A postura agressiva
de Romário irritou os dois carto-
las. Valcke afirmou que o caso
Mastercard é carregado por ele
como uma cruz. Afirmou que
não iria comentar o tema porque
ele já foi julgado e concluído.

Ricardo Teixeira, por sua vez,
limitou-se a dizer que move uma

ação civil contra Jennings.
O deputado se irritou com a

falta de respostas e com o presi-
dente da comissão, Renan Filho
(PMDB-AL), que o impediu de
insistir nas perguntas. “O brasi-
leiro tem direito de saber com
quem está lidando. É importan-
te para a Copa do Mundo sim.
Isso aqui é um circo’’, retrucou
Romário.

Em entrevista coletiva após al-
moço na residência oficial da Câ-
mara, Jérôme Valcke saiu em de-
fesa de Ricardo Teixeira. Afir-
mou que as denúncias sobre a
Fifa ainda estão sendo investiga-
das. “Numa democracia, todo
mundo é inocente até que se pro-
ve o contrário então por que na
Fifa seria diferente?’’ / E.B.

estadão.com.br

LIBREVILLE, Gabão

Centenas de torcedores recebe-
ram com festa a seleção brasilei-
ra no Gabão, onde a equipe en-
frenta a seleção local amanhã à
tarde. Primeiro, no aeroporto in-
ternacional de Libreville. De-
pois, no Estádio Augustin Mone-
dan, onde o técnico Mano Mene-
zes comandou treino leve. Boa

parte do público não sabia da au-
sência de Kaká, cortado do gru-
po por contusão, e algumas pes-
soas chegaram a levar cartazes
com o nome do jogador.

Havia ainda um outro senti-
mento de decepção entre alguns
torcedores. Imaginavam que Ro-
naldinho Gaúcho estivesse na
equipe. O técnico da seleção não
convocou nenhum atleta em ati-

vidade no futebol brasileiro. Res-
tou a quem foi ao estádio aplau-
dir Thiago Silva, do Milan, e Da-
niel Alves, do Barcelona, os mais
conhecidos pelos torcedores.

Mano já adiantou que não vai
escalar Thiago Silva amanhã. O
zagueiro deverá atuar na segun-
da-feira, no outro amistoso da se-
leção, contra o Egito, em Doha,
no Catar. Para enfrentar o Ga-

bão, a zaga será formada por Da-
vid Luiz e Luisão.

Ontem, enquanto os torcedo-
res do Gabão comemoravam a
presença da seleção brasileira
em Libreville, cinco jogadores
treinavam pela primeira vez
com a equipe principal do Brasil:
Alex Sandro, Bruno César, Du-
du, Kleber e Willian.
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Meia-entrada pode virar ‘cota social’

Seleção é recebida com festa no Gabão

O boxe perde uma lenda
Joe Frazier, maior rival de Muhammad
Ali, morre aos 67 anos, vítima de câncer

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Ex-jogador e deputado
pelo Rio quis explicações
sobre denúncias de
corrupção, mas ficou
sem resposta e se irritou

Eduardo Bresciani / BRASÍLIA

A Fifa deseja usar uma “cota so-
cial” para eliminar a possibilida-
de de ter de vender ingressos pe-
la metade do preço na Copa do
Mundo de 2014.

A proposta apresentada em au-
diência na Câmara pelo secretá-
rio-geral, Jérôme Valcke, é reser-
var cerca de 10% dos ingressos
do evento para a chamada cate-
goria 4 e, com isso, não ter de
respeitar o direito à meia-entra-
da de idosos, estudantes e ou-
tros setores da sociedade.

Demonstrando a elasticidade
dessa categoria, o ministro do Es-
porte, Aldo Rebelo, pediu que co-
munidades indígenas e benefi-
ciários do Bolsa Família também
tenham acesso aos ingressos da
“cota social”.

A audiência serviu ainda para
a Fifa reafirmar a sua principal
preocupação em relação à Copa,
a defesa da sua marca e de seus
parceiros. Valcke destacou que o
foco da entidade é evitar que ou-
tras empresas utilizem o evento
para vender suas marcas em de-
trimento dos patrocinadores da
entidade. Afirmou que as medi-
das restritivas não visam ambu-
lantes e microempresários.

“A Fifa não está para impedir
outros de trabalhar, mas para
proteger seus parceiros. Os pe-
quenos terão oportunidade de
trabalhar”, garantiu.

A discussão sobre a comercia-
lização dos ingressos foi o princi-
pal tema do debate. Valcke desta-
cou já ter conversado com a pre-
sidente Dilma Rousseff e com o
novo ministro do Esporte sobre
o tema. Afirmou que a Fifa não
gosta do conceito de meia-entra-
da. Para ele, esta regra não signifi-
ca acesso de pessoas que não po-
deriam pagar mais. Por isso, pro-
pôs que estas demandas sejam

atendidas dentro de uma catego-
ria com preços de ingressos mais
baratos. Nos jogos da primeira
fase, este valor seria de US$ 25,
equivalente a R$ 43,50.

“Em vez de diferentes grupos
com direito a meia-entrada pro-
pus uma categoria 4 que será re-
servada apenas aos brasileiros.
Nessa categoria 4 trabalhare-
mos como acesso privilegiado
aos estudantes, aos diferentes
grupos que têm acesso a meia-
entrada”, disse Valcke.

A proposta de uma categoria
com ingressos mais baratos repe-
te o que foi feito na África do Sul

no ano passado. A partir das oita-
vas de final, a carga de ingressos
desta categoria é reduzida e o
preço mais alto do que os US$ 25.

Aproveitando o debate, o mi-
nistro Aldo Rebelo pediu a inclu-
são dos povos indígenas e dos be-
neficiários do Bolsa Família en-
tre os que deveriam ter tratamen-
to especial. “Falei a ele (Valcke)
que há uma parcela da popula-
ção, principalmente na faixa
mais pobre, os que estão dentro
do Bolsa Família, que numa festa
como a Copa deveriam ter aces-
so a ingressos”, disse o ministro
após almoço com Valcke na resi-

dência oficial do presidente da
Câmara, Marco Maia (PT-RS).

Ao restringir todas as deman-
das a apenas esta cota social, a
Fifa visa manter sob seu domí-
nio total a definição de 90% do
total dos ingressos. Valcke já avi-
sou que o ingresso mais caro, da
categoria 1, custará cerca de US$
900 o equivalente a R$ 1.566.

A comissão debateu também
a venda de bebidas alcoólicas. O
secretário-geral da Fifa desta-
cou que isso aconteceu nas últi-
mas edições e não houve regis-
tros de violência. “A Fifa não es-
tá aqui para embebedar as pes-

soas, mas vou passar documen-
tos e informações e terão dificul-
dade de me provar que durante a
Copa o álcool provocou algum
problema”. Ele destacou ainda
que a patrocinadora da área de
bebidas, a Budweiser, faz parte
agora da brasileira Ambev.

Valcke aproveitou a audiência
para cobrar a aceleração das
obras de mobilidade urbana.
Afirmou que é preciso ter uma
preocupação com os turistas e
fez críticas, em especial, a cidade
de São Paulo, palco da abertura
da Copa. “Se deslocar em São
Paulo é um pesadelo”.

1º treino. Mano define time
para amistoso de amanhã

● Atlético-PR busca apoio
O Atlético-PR oficializou ontem a
constituição da Sociedade de Pró-
pósito Específico (SPE) para po-
der gerenciar as obras da Arena
da Baixada, Agora, o clube pode
contrair empréstimos.

DIDA SAMPAIO/AE

Polêmica. O deputado federal Romário bate pesado em Jérôme Valcke, da Fifa, e em Ricardo Teixeira, da CBF, durante análise da Lei Geral da Copa de 2014
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2011, Esportes, p. E1.




