
%HermesFileInfo:E-1:20111130:E1 QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Esportes
Pág. E2

Problema para Senna
Raikkonen assina contrato
de dois anos com a Renault

Crise no vôlei
Má campanha na Copa do
Mundo irrita dirigente

Fenômeno despista,
mas garante estar
bem preparado
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Vannildo Mendes
BRASÍLIA

O ex-jogador Ronaldo disse on-
tem ao Estado que o convite pa-
ra integrar o Comitê Organiza-
dor Local (COL) da Copa de
2014 ainda não foi formalizado,
mas deu a entender que está

pronto para o desafio, que inclui-
rá solucionar gargalos na prepa-
ração do Mundial e distender as
relações da Fifa com o governo.
“Ainda não recebi o convite, mas
quando receber terei respostas a
todas as perguntas’’, afirmou.
Ele deu a declaração após partici-
par, em Brasília, de evento pro-
movido por patrocinadores.

Entre os problemas está o cro-
nograma de obras nas 12 cidades-
sede da Copa, algumas com real
risco de atraso e alvo de denún-
cias de irregularidades na contra-
tação de serviços. Ele terá tam-
bém de solucionar divergências

entre o governo brasileiro e a
Fifa em torno de questões como
a meia-entrada e a proibição de
venda de bebida alcoólica nos es-
tádios. Indagado se tinha posi-
ção a respeito, foi lacônico: “Eu
não assumi nada ainda”.

O presidente do Corinthians,
Andrés Sanchez, apesar de seu
contato diário e intenso com a
cúpula da CBF e do COL tentou
convencer a imprensa de que
não sabia do convite feito a Ro-
naldo. “Duvido que ele tenha si-
do convidado”, disse, no Rio.

Depois, já ciente de que a infor-
mação circulava livremente até
entre setores da CBF, mudou o
discurso. “Seria muito bom para
o futebol brasileiro e principal-
mente para o País. Logicamente
que o COL é muito mais comple-
xo. Ele vai, como sempre, se auxi-
liar muito bem e será um sucesso
se aceitar.” / COLABORARAM SÍLVIO

BARSETTI E E TIAGO ROGERO

Outros dois ex-jogadores e
gênios em campo, Michel Pla-
tini e Franz Beckenbauer,
também já ocuparam cargos
centrais na organização de
Copas realizadas em seus paí-
ses. Na preparação para o
Mundial de 1998, na França,
Platini presidiu o comitê orga-
nizador. O ex-meia da seleção
francesa era o presidente do
órgão, além de também atuar
como a imagem pública da
França em tudo o que dizia
respeito ao evento.

Para Platini, a presidência
do COL do Mundial francês

significou o começo de uma
carreira política bem-sucedi-
da no futebol. No cargo, ele
se aproximou do presidente
da Fifa, Joseph Blatter, o que
o ajudou a pavimentar seu
caminho até ser eleito presi-
dente da Uefa, em 2007.

Beckenbauer também presi-
diu o COL para a Copa da Ale-
manha, em 2006. Mas, ao con-
trário do colega francês e de
Ronaldo agora no COL do
Brasil, o ídolo alemão chegou
à função com experiência ad-
ministrativa. Antes ele já ha-
via até sido presidente do Ba-
yern de Munique.

Beckenbauer manteve mais
distância da cúpula da Fifa, e
foi considerado um dos res-
ponsáveis pelo sucesso do
Mundial de 2006. / P.G.

Ex-jogador aceita convite de Ricardo Teixeira e é contratado para ajudar na administração e promoção do evento. Dirigente fica na presidência do comitê

estadão.com.br

● O secretário-geral da Fifa,
Jérôme Valcke, aprova a indica-
ção de Ronaldo para trabalhar no
COL. Em entrevista publicada
ontem pelo jornal Zero Hora, ele
disse não ser bom ter à frente do
órgão alguém sob investigação,

no caso Ricardo Teixeira – na
mira da PF. “Claro que não ajuda,
mas venho trabalhando com Tei-
xeira desde 2007. E até agora
não tem nenhuma condenação.’’

Sobre Ronaldo, ele disse: “O
presidente do COL precisa estar
envolvido profundamente na or-
ganização. Gostei de trabalhar
com Ronaldo no sorteio prelimi-
nar, e gosto de trabalhar com
gente capaz de promover a Copa
pelo mundo.’’

Copa 2014
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PARA LEMBRAR

Ronaldo vai ser homem forte do COL

Fecha a boca, Corinthians!
Tite exige que os jogadores não
falem até a decisão de domingo

‘Reforço’ no Comitê é
elogiado por ilustres

Parreira e João Havelange
entendem ser positiva
para a entidade a presença
de um nome forte como o
de Ronaldo na entidade

Valcke considera
participação do
craque positiva

Beckenbauer e
Platini também
ocuparam cargo

Luiz Antônio Prósperi

Ronaldo aceitou o convite de Ri-
cardo Teixeira para ser o homem
forte do Comitê Organizador Lo-
cal (COL) da Copa do Mundo de
2014, após longas negociações
que começaram em meados de
agosto. O ex-jogador não vai pre-
sidir o COL nem terá um cargo
de executivo. A presidência do
comitê continua com Teixeira.
O dirigente está em Zurique e
volta ao Brasil amanhã para fa-
zer o anúncio oficial da “contra-
tação” do Fenômeno.

A função de Ronaldo no COL,
segundo fontes próximas à orga-
nização do Mundial, atende ao
modelo adotado pela Alemanha
em 2006, quando o ex-jogador e
ídolo nacional, Franz Becken-
bauer, foi nomeado “a voz e a
imagem da Copa”. Assim como o
ex-craque alemão, Ronaldo vai
ter voz ativa no comitê e partici-
pará de todas as decisões mais
importantes. Não vai ser apenas
uma peça decorativa.

Não está descartada também
a contratação de um executivo
para trabalhar ao lado do Fenô-
meno. Um dos candidatos ao
posto é Henrique Meirelles, ex-
presidente do Banco Central,
que havia sido indicado pelo ex-
presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva para ser a
“Autoridade Pública Olímpica”
(APO) no Comitê Organizador
dos Jogos do Rio 2016.

A chegada de Ronaldo ao Mun-
dial de 2014 também serve para
estreitar as difíceis relações de
Ricardo Teixeira e do próprio
COL com a presidente Dilma
Rousseff que, há pouco mais de
cinco meses, havia nomeado Pe-
lé embaixador do governo fede-
ral na Copa. Ronaldo deve fazer
uma “tabelinha” com Pelé nas
questões que envolvem o evento
dentro e fora do Brasil.

A indicação de Ronaldo para o
COL é, acima de tudo, mais um
movimento de Teixeira nas mu-
danças radicais que ele promove
no comando do futebol brasilei-
ro. Na semana passada, o presi-
dente da CBF havia nomeado, de
surpresa, o presidente do Corin-
thians,AndrésSanchez,paraocar-
go de diretor de seleções da CBF.

As trocas e nomeações dentro
da CBF e do COL devem se esten-
der até meados de dezembro,
quando o dirigente espera fe-
char o pacote das mudanças. De
acordo com fontes próximas ao
dirigente, muitas novidades es-

tão em curso. Nomes de peso no
futebol brasileiro poderão ser
convidados, nos próximos dias,
para exercer funções importan-
tes nas entidades administrati-
vas do futebol.

Contra a Fifa. Com estas inicia-
tivas, Ricardo Teixeira também
se cerca de aliados de peso e ga-
nha terreno para o embate con-

tra Joseph Blatter, presidente da
Fifa. O dirigente suíço prome-
teu, para meados de dezembro,
abrir documentos que compro-
vam esquemas de corrupção den-
tro da entidade. Os papéis pode-
riam atingir Teixeira e João Ha-
velange, que comandou a Fifa de
1974 a 1994.

Blatter, lançado no futebol
por Havelange no cargo de secre-

tário-geral da Fifa no fim dos
anos de 1970, trava com Teixeira
uma batalha política pela presi-
dência da Fifa em 2015. O suíço
trabalha para manter o futebol
europeu no comando da entida-
de e apoia Michel Platini, presi-
dente da UniãoEuropeia de Fute-
bol (Uefa), para assumir o cargo.

Nos bastidores políticos do fu-
tebol internacional, Ricardo Tei-
xeira seria um dos poucos focos
de resistência ao projeto de Blat-
ter. O dirigente brasileiro teria
como aliado o francês Jérôme
Valcke, atual secretário-geral da
Fifa e homem forte da entidade
nas questões da Copa do Mundo
de 2014.

Teixeira tem ainda o apoio de
Julio Grondona, presidente da
Associação de Futebol Argenti-
no (AFA), homem forte no Comi-
tê Executivo da Fifa. O presiden-
te da CBF também se aliou a
Mohamed Bin Hammam, do Ca-
tar, banido por Blatter da Fifa
sob acusação de corrupção.

RIO

A nomeação de Ronaldo para ser
o presidente do Comitê Organi-
zador Local (COL) foi bem rece-
bida por aliados de longa data de
Ricardo Teixeira, mas acabou
tratada de forma mais neutra
por políticos. A menos de três
anos do início da competição e
com vários problemas para se-
rem resolvidos, o ex-treinador
da seleção brasileira, Carlos Al-

berto Parreira, aprovou o nome
para ser “a cara” da organização
da Copa. “Se for confirmada a
contratação dele (Ronaldo), vai
ser um belo gol da organização
do Mundial”, afirmou.

Parreira enumerou uma série
de qualidades do Fenômeno que,
segundo ele, pode ajudar bastan-
te o COL a amenizar críticas vin-
das de fora do País com relação a
atrasosem obras, entre outras co-
branças. “Ele é famoso, tem pro-
jeção internacional, o mundo to-
do gosta do Ronaldo e ele abre
portas. Estou na torcida.”

O ex-presidente da Fifa, João
Havelange, também foi na linha
dos elogios, sobretudo à decisão
de Ricardo Teixeira, responsável
pelaescolha deRonaldopara ocu-

par o cargo que, até agora, era do
próprio presidente da CBF, o que
provocava críticas desde o início
da preparação do País para sediar
o Mundial. “O Ricardo Teixeira é
o presidente e a posição dele é
perfeita. Ele tem o direito de fa-
zerasindicaçõesno ComitêOrga-
nizador”, comentou. Havelange,
no entanto,mostrou um certo ce-
ticismo a respeito da capacidade
de Ronaldo de ser administrador.
“Como jogador foi excepcional.
Vamos ver como administrador
o valor que ele pode nos dar.”

O ministro do Esporte, Aldo
Rebelo, foi menos enfático, tal-
vez refletindo a relação morna
que há entre CBF e governo fede-
ral. “Não vou julgar qualquer ti-
po de mudança que possa aconte-
cer neste comitê. O que posso
dizer é que tenho uma grande ad-
miração por ele (Ronaldo) como
atleta. Ele, nessa atividade, é res-
peitável. Terá a boa vontade de
todos”, analisou o ministro.

Ex-jogador ainda não teve
formalizado convite para
integrar o COL, mas
assegura ter resposta
para todas as perguntas
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Garoto-propaganda. Ronaldo será a “cara e a voz” da organização do Mundial-14; Fenômeno participará das principais decisões relativas ao evento no Brasil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 2011, Esportes, p. E1.




