
Mas casos como o do Marco
Polo del Nero não mancham a
imagem da Fifa?

A instituição Fifa não é tão
má como apresentam, mas é
impossível que todos sejam
anjos. Tentamos fazer o nosso
melhor. Desde a instalação

do Comitê de Ética, já tive-
mos seis mudanças (de diri-
gentes). Quero respeito, dis-
ciplina e fair play.

O que espera da Copa do
Mundo de 2014?

Estou confiante de que se-
rá uma excelente Copa. A
maior Copa que já aconteceu.
Estamos alinhados. Quería-
mos voltar com a Copa do
Mundo à América do Sul, à
Conmebol. A Colômbia era
concorrente, mas abriu mão
em cima da hora em troca de
um projeto de solidariedade
para o Brasil.

O senhor ficou incomoda-
do com o risco de o Brasil não
ter um técnico no sorteio de
sábado?

Sendo um esportista – não
fui um jogador de alto nível,
mas tive experiência como
treinador –, posso dizer que a
decisão da CBF está em linha
com a expectativa de vocês
(jornalistas) e do mundo. Não
podemos ter uma vaga em
aberto, um vácuo. A Seleção
Brasileira não é terra de nin-

guém por causa da saída do
senhor Mano Menezes. A CBF
não pode ficar sem um técni-
co. Apoio totalmente a deci-
são rápida (por Luiz Felipe
Scolari) para termos certeza
de que, no sábado, durante o
sorteio, o país anfitrião terá
um técnico para responder
sobre o seu trabalho. Apoio a
decisão imediata do senhor
José Maria Marin (presidente
da CBF).

O relatório de março do Co-
mitê Executivo da Fifa deter-
mina parada técnica para hi-
dratação durante os jogos com
temperatura a patir de 31ºC. A
Copa de 2014 será pioneira em
84 anos de história?

Eu prefiro que o Jérôme
Valcke responda essa ques-
tão. 

Valcke: O juiz tem autori-
dade para pedir uma parada
técnica. Isso está liberado,
mas vai depender do discer-
nimento do árbitro. Testa-
mos isso em alguns torneios
de categorias de base e isso
também pode ocorrer no
Mundial.
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A Copa das Confederações
também terá uso de tecnolo-
gia na bola e na linha do gol
ou os recursos só estarão pron-
tos para o Mundial 2014?

Joseph Blatter - Eu não era
a favor da tecnologia na li-
nha do gol.  No entanto,
quando vi o jogo entre Ale-
manha e Inglaterra (nas oita-
vas de final da Copa de 2010)
e enxerguei a olho nu a bola
a mais de 70cm além da li-
nha no gol de Lampard, eu
disse que, se ainda fosse pre-
sidente em 2014, não pode-
ríamos abrir mão da tecnolo-
gia. Usaremos o Goalf Ref e o
Hawk Eye no Mundial de Clu-
be em dois estádios do Mun-
dial de Clubes, em dezem-
bro. Ambos foram testados e
são exatos. Na Copa das Con-
federações, se não houver
nenhuma catástrofe no Mun-
dial de Clubes, acho também
possível. Não sabemos qual
sistema, mas usaremos tec-
nologia no gol na Copa das
Confederações.

A Copa das Confederações
do Brasil vai ser a primeira
com quatro campeões mun-
diais. Isso influenciou na op-
ção pelo uso da tecnologia?

É um presente para a Co-
pa das Confederações, a Fifa
e a comunidade do futebol
contar com um pelotão de
campeões. Temos a Itália, a
Espanha, o Brasil  e o Uru-
guai. Portanto, não podemos
tratar o torneio apenas com
um um ensaio para o Mun-
dial, é uma competição in-
ternacional de alto nível.

Por falar em ensaio, qual é
a sua opinião sobre o anda-
mento das obras de infraes-
trutura?

A Copa das Confederações
será um ensaio não só em
campo, mas de logística. Te-
mos o Ministério do Esporte,
o Comitê Organizador Local,
o Jêróme Valcke e sua equipe
cuidando disso... Eu tenho
certeza de que tudo estará
pronto. Estou na Fifa há 38
anos. Há problemas artifi-
ciais, mas estamos satisfeitos.

O Ronaldo tem se destaca-
do como dirigente integrando
o COL. O senhor consegue en-
xergar o Fenômeno como can-
didato à sucessão da CBF?

Eu sempre fico muito feliz
quando estrelas como Ronal-
do dedicam tempo para tra-

balhar pelo futebol. Ele está
perdendo um pouco de peso
e, quem sabe, poderia até ba-
ter uma bolinha. Quanto a se
tornar presidente da CBF, a
pergunta deve ser direciona-
da à comunidade do futebol
do Brasil. Com a experiência
que ele tem, seria muito bom
um ex-jogador no comando.
Ex-atletas trazem consigo a
experiência necessária. Não
tenho direito a voto, mas diria
que ele está seguindo um
bom caminho. Vou perguntar
se ele quer ser o sucessor.

Em contrapartida, o Marco
Polo del Nero, um dos vices da
CBF, membro do Comitê Exe-
cuttivo da Fifa e virtual candi-
dato à sucessão tem proble-
mas com a Polícia Federal...

Não vou entrar no mérito
da questão. Isso não nos
preocupa, não envolve o fu-
tebol. O que eu posso dizer é
que queremos melhorar o
nosso comitê de ética. Inves-
tigar e tomar decisões. Temos
órgãos totalmente indepen-
dentes da Fifa para isso. É re-
lativamente fácil controlar o

que acontece no campo de
jogo. Fora dele, não conse-
guimos impor limites. Não
podemos ter um Comitê de
Ética para cada um dos 209
países membros da Fifa. As
associações precisam apren-
der a lidar com o que ocorre
fora de campo.
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Com a experiência que ele (Ronaldo) tem,
seria muito bom um ex-jogador no comando
(da CBF). Não tenho direito a voto, mas diria
que ele está seguindo um bom caminho.”

Temos a Itália, a Espanha, o Brasil e o
Uruguai. Não podemos tratar a Copa das
Confederações apenas com um um ensaio
para o Mundial, é uma competição
internacional de alto nível.”

‘É impossível que
todos sejam anjos’

Curta

O Flamengo e o UniCeub/BRB, dois times
brasileiros classificados para a fase final da
Liga Sul-Americana de basquete, já
conhecem seus adversários. O quadrangular
final começa amanhã e será disputado na
cidade argentina de Corrientes. As equipes
entram em quadra amanhã, quarta-feira e
quinta-feira. Na primeira rodada, o
Flamengo enfrentará a equipe do Peñarol.
No segundo confronto, os rubro-negros
fazem o clássico brasileiro contra a equipe
de Brasília. Um dia depois, fecham a
competição contra o Regatas, donos da casa.

Joseph Sepp Blatter entra na sala luxuosa de um hotel no Complexo do
Anhembi, em São Paulo, com pontualidade suíça. Bem humorado, olha para o

relógio e brinca: “São exatamente 9h, o horário marcado. É assim que as
partidas têm de ser na Copa das Confederações de 2013 e no Mundial de 2014”,

sorriu, antes de ocupar o assento reservado ao mandatário da entidade máxima
do futebol há 14 anos. No poder desde 8 de junho de 1998, o senhor de 76 anos
foge de algumas perguntas. Questionado se a Copa de 2014 será a primeira da
história com parada técnica para hidratação, devido ao calor em algumas das 

12 cidades sede brasileiras, joga a bomba nas mãos do fiel escudeiro, o
secretário geral Jérôme Valcke. “Os árbitros terão liberdade para interromper
as partidas em casos de estresse térmico. Isso é fato”, disse. Blatter só
demonstrou aborrecimento ao ser questionado sobre o mandado de busca e
apreensão cumprido pela Polícia Federal na casa do presidente da Federação
Paulista, vice da CBF e membro do Comitê Executivo da Fifa, Marco Polo
del Nero. “É impossível que todos sejam anjos. Tentamos fazer o nosso
melhor”, respondeu.

DEFINIDA TABELA DA FASE FINAL DA LIGA SUL-AMERICANA DE BASQUETE

CCoonnffiirraa  aa  ttaabbeellaa  ddooss  jjooggooss  ((hhoorráárriioo  ddee  BBrraassíílliiaa))

44  ddee  ddeezzeemmbbrroo
21h Peñarol (ARG) x Flamengo (BRA)
23h10 Regatas (ARG) x UniCeub/BRB (BRA)

55  ddee  ddeezzeemmbbrroo
21h Flamengo x UniCeub/BRB
23h10 Regatas x Peñarol

66  ddee  ddeezzeemmbbrroo
21h Peñarol x UniCeub/BRB
23h10 Regatas x Flamengo
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