
crimedisse ele

FIFA
O jogoblindado da organização
SETE DIRIGENTES FORAMDETIDOS NA SUÍÇA A 27 DE MAIO AMANDO DOS
ESTADOS UNIDOS A OPERAÇÃO CONFIRMA O QUE HÁMUITO SE SUSPEITAVA

Carlos Anjos ex inspetor da PJ e atual presidente
da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes

Nãopercebi a sur
presa com os
acontecimentos

na FIFA caso já
conhecido como

FIFAgate Tudo o que se está
a passar com a organização
sediada em Zurique era algo
previsível sendo que a gran
de questão que se colocava
era quando é que ocorreria
Se recuarmos a 1998 encon
tramos semelhanças com o
que aconteceu agora com o
entãopresidente João Have
langea ser substituído àpres
sa debaixo de suspeitas de
corrupção Foi substituído
rapidamente apesar de lhe
ter sido atribuído o título de
presidente honorário Anos
mais tarde em 2013 renun
ciou a esse cargo na sequên
cia de acusações diretas de
corrupção desligando se
totalmente da FIFA Have
lange e o então presidente da
Confederação Brasileira de
Futebol o seu compatriota
Ricardo Teixeira eram sus
peitos de receber altas co
missões pagas pela ISL à
data considerada a maior
empresa de marketing des
portivo que comercializava
os direitos de imagem e de
publicidade dos Campeona

tos do Mundo de Futebol
ocorridos durante o manda
do de Havelange Por tudo
isto surpresa só nomomento
emque os Estados Unidos da
América EUA desencadea
ram esta operação pois as
suspeitas de corrupção eram
há muito conhecidas Sur
presa também por serem os
EUA a desencadear esta ope
ração e não a Suíça onde a
FIFA está sediada

Os presidentes
O primeiro presidente da
FIFA foi o francês Robert
Guérin entre 1904 e 1906
Sucedeu lhe o inglês Daniel
Woolfall que esteve no cargo
12 anos entre os anos 1906 e
1918 O presidente voltou a
ter nacionalidade francesa o
famoso Jules Rimet nome
pelo qual aindahoje é conhe
cido o troféu do Mundial de
Seleções que esteve no cargo
36 anos entre 1918 e 1954
Foi substituído pelo belga
Rodolphe William Seel
drayers que foipresidente da
FIFA durante um ano Foi

substituído pelo inglês
Arthur Drewry que liderou
entre 1955 e 1961 Seguiu se
o seu compatriota Stanley
Rous que esteve à frente da

organização entre 1961 e 1974
João Havelange sucedeu lhe
em1974 tendo sidooprimei
ro e único até este momento

não europeu a liderar a FIFA
Desempenhou o cargo entre
1974 e 1998 cedendo lugar ao
suíço JosephBlatter que está
no cargohá 17 anos tendo ini
ciado o mandato em 1998 e
estando ainda em funções
apesar de ter manifestado in
tenção de se demitir e decon
vocarumnovo congresso ele
tivo quatro dias depois de ter
sido reeleito para um novo
mandato

Mas a verdade é que apesar
de ter colocado o lugar à dis
posição não se demitiu sen
dopor isso e aindapresidente
da FIFA de pleno direito
Blatter licenciado em Eco
nomia entrou na FIFA em
1974 então para o cargo de
diretor de programas de
desenvolvimento técnico
numaalturaemque aorgani
zação desportiva tinha ape
nas 12 funcionários por
comparação aosmais de 500
que hoje emprega Blatter
está ao serviço da FIFA há
mais de 41 anos tendo sido
secretário geral daorganiza
ção durante o mandato de
João Havelange É pois o ho
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mem que melhor conhece a
organização o homemque a
criou aquele que afinal tem
de ser responsabilizado
Inexplicavelmente ou talvez
não o alemão Franz
Beckenbauer saiu em defesa

deBlatter dizendo que ele era
inocente e que aculpa de tudo
era do sistema Até pode ter
razão Oproblemaé queo sis
tema foi criado por Blatter É
ele o rosto do sistemae o úni

co que sabe como ele funcio
na Logo a responsabilidade
é dele E é dele por ação pró
pria porque terá participado
em todos os esquemas que
hoje sãoconhecidos e lucrado
comosmesmos Se nãotinha

conhecimento o que é quase
impossível então a situação
ainda é mais grave porque
nesse caso Blatter é incom
petente Se estehomem eco
nomista de formação criou
umsistemadestes criouuma
organização que entre 2011 e
2013 teve mais de 350 mi
lhões de euros de lucros e

nunca viu que à sua volta to
dos enriqueciamde formailí
cita recebendo subornos ele
vados onde cadavoto fosse
para a presidência da FIFA
fosse para a atribuição de um
Mundial a um país tinha
umelevadopreço deve então
ser substituído não por ser
suspeito de corrupção mas

por ser incompetente
Mas como chegou a FIFA a

este ponto Digamos que a
viragemdá secomachegada
de João Havelange à presi
dência Até então era claro
quem mandava na FIFA os
clubes europeus ou seja a
UEFA Havelange mudou as
regras do jogo Aliou se à
CONMEBOL a Federação da
América do Sul à AFC a fe
deração asiática de futebol e
àCAF aconfederaçãoafrica
nade futebol emudouocen
tro de poder da FIFA Como
passou a deter uma esmaga
doramaioriadosvotos foi al
terando os estatutos e aforma
de funcionamento da FIFA
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de acordo comos seus inte

resses QuandoHavelange foi
obrigado a abandonar o po
der abriu se uma disputa
eleitoral de um lado o ex
presidente daUEFA o sueco
Lennart Johansson o ho
memdarutura queprometia
a transparência financeira e
uma alteração de estatutos
do outro Joseph Blatter se
cretário geral deHavelange e
o homem do sistema e da

continuidade Blatter ganhou
com 111 votos tendo o sueco
Johansson tido oitenta Em
2002 o Daily Mail denun
ciava um suposto esquema
de compra de votos em que
se havia pago 50 mil dólares
aos delegados africanos Fo
ramesses votos achave davi
tória deBlatter

Esquemas mafiosos

AchegadadeBlatter aopoder
da FIFA estava já ferida de
morte no que toca à transpa
rência Muitos têm sido os

escândalos e as suspeitas
desde as eleições de 1998 ao
caso ISL Nas eleições de 2011
houve novas suspeitas bem
comonaatribuição dos cam
peonatos doMundo a países
como aAlemanha o Brasil a
África do Sul aCoreia do Sul
o Japão a Rússia e principal
mente o Qatar Existe suspei
tas de corrupçãonestas deci
sões que terão sido tomadas
depois do pagamento de co
missões aos membros da
FIFA com direito de voto

Nada foi confirmado mas
curiosamente os membros
destes países como Franz
Beckenbauer vieram defen
derBlatter e acusar o sistema
Mas a FIFA tem também

umproblemano seu sistema
de funcionamento Não se
percebe que apenas o presi
dente daFIFA seja eleito pelo
congresso e arestante direção
seja escolhida por ele Qual
será a razão de os vice presi
dentes de Blatter seremqua
se todos oriundos de países
tidos por paraísos fiscais
Será que as ilhas Caimão
Trindade e Tobago Costa

Rica Venezuela entre ou
tros são países cujoprotago
nismo no futebol justifique
nativos seus nomeados para
altos cargos da FIFA Umou
tro exemplo tem a ver com a
forma como os candidatos a
presidentes da FIFA têm de
correr mundo a pedir o voto
às federações de cada país o
que potência a corrupção
Luís Figo sentiu isso no pé

riplo que fez por alguns dos
países em busca de apoios
tendo opresidente daFedera
ção de Cabo Verde assumido
de forma cristalina que tinha
o maior respeito pelo ex fu
tebolista português mas es
tavamuito grato aBlatterpelo
apoio dado aCaboVerde
O facto de o conselho de fis

calização ser nomeado pelo
presidente da FIFA e de ter
um mandato igual ao dele
tambémnão é correto Esco

lhidos por ele pagos por ele

fiscalizamo quê
Errado é tambémo facto de

opresidente eleitopoderper
se no lugar Blatter
naFIFA em 1974 Em
198lfoinomeadosecretário
geral e em 1998presidente
Estamos em 2015 e continua
presidente Esta longevidade
nopoderpotência o abuso e a
corrupção Osmandatos de
viam ser limitados
Um último ponto diz res

peitoàinvestigação Dopon
to de vista da justiça não es
pero grandes resultados Va
mos entrar num conflito so
bre competências nomea
damente entre os EUA onde
está a decorrer a investiga
ção a Suíça onde os factos
terão sido cometidos e os
países dos suspeitos
ASuíçanão dá informações

bancárias por delitos fiscais
nem extradita cidadãos seus

Blatter é suíço peloquemes
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moquevenhaa ser feitaprova
contra si nunca será extradi
tadoparaos EUA Certo tam
béma rapidez comque isto se
transformará em discussão

política O processo foi de
sencadeado pelos EUA sen
do queumdos casos emaná
lise é a atribuição doMundial
de Futebol de 2018àRússiaea
suspeita de ter existido com
pra de votos de elementos da
FIFApelos dirigentes russos
O primeiro a criticar a inves
tigação e a defender a FIFA e
Blatter foiprecisamenteVla
dimirPutin

AFIFA éhojeumaestrutura
de poder parecidacomamá
fia A corrupção atinge a or
ganizaçãoao seumais alto ní
vel Quem o diz é Loretta
Lynch secretária de Estado
da Justiçados EUA Consta
támos que a FIFA é corrupta
até às mais altas esferas So

bre Blatter disse O que é

verdadeiramente preocu
pante é que as investigações
têm mostrado que de cada
vez que a FIFAdespediu fun
cionários e dirigentes seus
por seremcorruptos após in
vestigações externas ou in
ternas estes foramsubstituí
dos por outros que vieram a
fazer as mesmas coisas ou
seja foram substituídos
igualmente por funcionários
tambémeramcorruptos
Esta afirmação da secreta

ria de Estado da Justiça
americana mostra nos a
existência de uma organiza
ção de tipo mafioso que se
reproduz sempre Isto é o
sistema criado por Blatter
para defender ele próprio
Por isso os problemas de
hoje são os mesmos que
existiamhá anos O dinheiro
movimentado é que é agora
muitomaior

Vai ser interessantever oque

se segue As pessoas que vão
escolher opróximopresiden
te da FIFAsão asmesmas que
escolheramBlatter Omodelo
é o mesmo Algumas destas
pessoas que fazem parte do
congressoeletivo são suspei
tas de terem recebido subor

nos para elegerem Blatter em
1998 e em 2011 Alguns são
também suspeitos de terem
recebido subornos naescolha

de países para organizadores
de mundiais de futebol

Como podem estas pessoas
fazer parte da mudança da
FIFA Mas são estas que re
presentam as federações na
cionais e que fazem parte do
congresso
O futuro vai ser pois inte

ressante Ousefazumarefor

ma profunda da FIFA ou da
qui a dezouquinze anos esta
mos a falar exatamente deste

assunto apenas com prota
gonistas diferentes
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