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lOs protestos no Brasil começaram
contra os preços das passagens e a
máqualidade dos transportes públi-
cos. O senhor acha que dá tempo de
tudo estar 100% para a Copa-2014?
Onível da infraestrutura de transporte
será melhor. Mas a Copa do Mundo é
apenas o primeiro passo, se você olhar
o programado governodedesenvolvi-
mento. No Rio, o primeiro passo é a
Copa, e o segundo virá para as Olim-
píadas. A Copa doMundo faz parte do
plano de desenvolvimento do país. A
Copa do Mundo não é, sozinha, o de-
senvolvimento. O plano existe, e a Co-
pa-2014 faz parte do avanço.

lAlgum temor seu e da Fifa em rela-
ção aos protestos e à segurança de
torcedores e seleções?
A Copa das Confederações está acon-
tecendo no Brasil, e a Copa doMundo
tem que acontecer no Brasil. Vamos
garantir que isso aconteça da melhor
maneira possível. Precisamos que a
segurança se mantenha.

l O senhor reconhece que o clima
em relação à Copa é negativo?
Não é hora de reclamar disso ou da-
quilo. O Brasil trabalha desde 2010,
provavelmente deveria ter começado
antes, para ter certeza de que estamos
prontos para a Copa do Mundo. Isso
significa estar pronto a tempo.

l O que precisa ser feito nos próxi-
mos meses?
Muitas coisas precisam ser feitas, mas
é importante que não haja atrasos. Es-
se é o ponto central.

l No dia 20 de agosto começará a
venda de ingressos para o Mundial.
Os atos de vandalismo que estão
acontecendo podem afetar o pro-
cesso de vendas de ingressos para a
Copa, com os 600 mil turistas es-
trangeiros amedrontados pelos últi-
mos acontecimentos?
Não acredito. Penso que os protestos
são demonstrações nacionais contra
situações desconfortáveis vividas por
brasileiros. ACopa dasConfederações
se tornou a plataforma perfeita para
os protestos. As pessoas perguntam:
“Você está com medo para a Copa do
Mundo?” Este não é o ponto. O princi-
pal é ter certeza de que haja uma dis-
cussão. Não estou falando de negocia-
ção, mas de uma discussão com os
manifestantes sobre o porquê e o que
pode ser feito.

lHá um clima ruim contra a Fifa...
Somos responsáveis por organizar a
Copa do Mundo, por muitas coisas,
mas eu li nos jornais: “É uma vergo-
nha que a Fifa vá controlar todo o pa-
ís”. Isso é estúpido. A Fifa é responsá-
vel pela organizaçãode 64 jogos e uma
série de outros eventos. Mas não so-
mos responsáveis por tudo o que
acontece no país. Não dizemos ao
Brasil o que tem que ser feito.

lExiste um clima de medo na Fifa?
Alguém escreveu que mandei retirar
os adesivos (de identificação) dos car-
ros da Fifa. Por que eu faria isso? O
que nós fizemos de errado? Você me
desculpe, mas não penso que a Fifa
deveria ter o sentimento de que fez al-
go errado. Não somos os responsáveis
pelo que está acontecendo.

l Não falta à Fifa se colocar mais
próxima das comunidades carentes,
ir às favelas, levar a Copa do Mundo
a quemnãopode comprar ingresso?
Não fazemos menos do que fizemos
na África do Sul. Temos programas de

responsabilidade social, temos proje-
tos que serão ampliados, até em con-
junto com governo e nossos parceiros.

lO que falta, então?
Penso que deveríamos nos sentar com
a mídia — e o governo deveria fazer
parte disso — e explicar: a Copa do
Mundo é parte do que estamos fazen-
do. A Copa doMundo é um pedaço. Há
uma série de programas de desenvolvi-
mento que fazemparte. Isso precisa ser
mais bem explicado. Para a Fifa, é im-
portante que o país tenha uma organi-
zaçãomelhor em termos de transporte,
em termos de facilidades para os turis-
tas em hotéis e nos aeroportos.

lComrelação à infraestrutura do tor-
neio, o presidente Joseph Blatter, em
entrevista ao GLOBO, criticou o pro-
cesso de venda de ingressos e o trans-
porte. O que o senhor acha?
Sobre os ingressos, é verdade que acon-
teceram alguns problemas. No entanto,
ano que vem será mais fácil para o tor-
cedor retirar seus ingressos porque será
permitido apanhar todos, de uma vez,
em umamesma cidade. Se você estiver
em São Paulo e comprar um jogo de
Curitiba, você poderá retirá-lo lá.

l Por que não foi feito na Copa das
Confederações, o evento-teste?
Porque a competição envolve mais tor-
cedores locais, na faixa de 70 a 80% na
maioria dos casos. Na Copa, não é as-
sim. Precisamos, sim, ter a certeza de
que o sistema não sofrerá colapsos.

lE sobre o transporte?
O mínimo existe. Para o ano que
vem, precisamos ter mais. Nós sa-
bemos que a maioria dos projetos
ficará pronta no fim de 2013, até
antes da Copa de 2014. Teremos
transporte de alto nível dos ae-
roportos para o estádios. As fa-
cilidades temporárias das ci-
dades-sede estarão prontas
até março de 2014. O que te-
mos de assegurar agora é
que os seis estádios que
faltam estejam completos
até o fim deste ano para que
possamos instalar neles to-
das as necessidades.

l Surpreendido com 70 mil
pessoas no Maracanã para Es-
panha x Taiti?
É incrível! Na Copa das Confedera-
ções (2009), na África do Sul, não ti-
vemos umpúblico como este. Os bra-
sileiros amam o futebol. O que mais
impressionou são os estádios lotados,
a maneira como os torcedores se com-
portam no estádio, o apoio, a paixão,
não só pela seleção brasileira. Este é o
país de apaixonados por futebol. Nun-
ca aconteceu isso em outra Copa das
Confederações. Um amigo europeume
disse: “A sensaçãoque temos éde estar-
mos na Copa do Mundo”.

lAlgum jogador impressionou?
Neymar é incrível. É inacreditável co-
mo ele é tão bom.Os jogos têm sido óti-
mos. É importante lembrar que é a pri-
meira vez que quatro campeões mun-
diais (Brasil, Itália, Uruguai e Espanha)
jogam a mesma edição da Copa das
Confederações. O nível está alto.

lO senhor acredita queNeymar pode
ser eleito o melhor jogador?
Neymar foi omelhor do Brasil. Es-
tou seguro de que os dirigentes
do Barcelona, vendo os jogos
dele aqui, devam estar esfre-
gando as mãos e dizendo:
“Bom dinheiro!” (risos).
Neymar/Messi é uma com-
binação que todos espe-
ram ansiosamente para ver
em campo.

lA seleção de Felipão lhe
agrada?
A sensação que tenho é que
Scolari está unindo o time.
Individualidades, o Brasil
tem. O técnico está conse-
guindo pôr esses talentos
para jogar como equipe.l

Não falo de negociação,
mas de uma discussão
com os manifestantes
sobre o porquê e o
que pode ser feito

‘A COPA FAZ
PARTE DO
AVANÇO’

Secretário-geral da Fifa volta a garantir Mundial-2014
no Brasil. Em entrevista ao GLOBO, o dirigente francês
afirma que entidade, Comitê Organizador e governo
precisam explicar melhor os benefícios do evento à

população. Bem-humorado, ele elogia o show dos
torcedores nos estádios da Copa das Confederações,
elogia Neymar e diz sentir que Felipão está conseguindo
transformar jogadores talentosos numa equipe.

Jérôme Valcke
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 jun. 2013, Esportes, p. 6.




