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Atualidades

ESPORTES

Entenda o escândalo de corrupção na Fifa

BBC News

Fifa é alvo de investigações diferentes, uma dos EUA e uma da Suíça

Sete dirigentes da Fifa foram presos na Suíça na manhã desta quarta-feira após serem acusados 
por suspeitas de corrupção envolvendo um montante de até US$ 150 milhões.

Horas depois, autoridades suíças anunciaram que fariam sua própria investigação sobre o 
processo de escolha dos países-sede das Copas de 2018 (Catar) e 2022 (Rússia). A polícia suíça 
entrou na sede da Fifa, em Zurique, e apreendeu provas eletrônicas.

Por que isso é importante?

A Fifa é o órgão responsável pelo futebol mundial. Nos últimos anos, sofreu acusações de 
corrupção, particularmente no processo de escolha da sede do Mundial de 2022 - o vencedor 
foi o Catar.

Em dezembro de 2014, a Fifa decidiu não divulgar sua própria investigação de corrupção - 
que, segundo a entidade, disse que o processo de escolha foi isento. O autor do relatório, o 
americano Michael Garcia, renunciou ao cargo.

A Copa do Mundo gera bilhões de dólares em receita. As prisões e a investigação lançam dúvida 
sobre a transparência e honestidade do processo de escolha nos últimos torneios.

Como o Brasil aparece na investigação?

Três brasileiros estão implicados no esquema de corrupção, de acordo com o departamento de 
Justiça dos EUA.

Um dele é o ex-presidente da CBF José Maria Marin - a nota do Departamento de Justiça não 
detalha as suspeitas contra ele. A CBF se manifestou a respeito da investigação por meio de 
nota dizendo que "aguardará, de forma responsável, sua conclusão, sem qualquer julgamento 
que previamente condene ou inocente."

A Justiça americana diz que José Hawilla, dono da Traffic Group, maior agência de marketing 
esportivo da América Latina, confessou os crimes. A Traffic é dona de direitos de transmissão, 
patrocínio e promoção de eventos esportivos e jogadores, além de empresas de comunicação 
no Brasil. Consultado pela reportagem, o advogado de J. Hawilla, José Luis de Oliveira Lima, 
afirmou que o dono da Traffic "apoia as investigações e prestou esclarecimentos devidos às 
autoridades americanas" e está em liberdade nos Estados Unidos.
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O terceiro brasileiro investigado pelo FBI é José Lazaro Margulies, proprietário das empresas 
Valente Corp. and Somerton Ltd., ambas ligadas a transmissões esportivas.

A nota divulgada pela justiça norte-americana afirma ainda que investiga suposto pagamento 
e recebimento de suborno em um patrocínio "da CBF para uma grande empresa de roupas 
esportivas dos EUA".

Ex-presidente da CBF, Marin foi preso nesta quarta-feira na Suíça

A Justiça americana também cita a Copa do Brasil, organizada pela CBF, como uma das 
competições em que poderia ter havido corrupção na negociação de direitos de transmissão e 
marketing.

A Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, não é citada especificamente no documento.

Como funcionaria o esquema?

A denúncia afirma que, de 1991 até o momento, autoridades da Fifa se envolveram em vários 
crimes, incluindo fraude, subornos e lavagem de dinheiro. A Justiça afirma que duas gerações 
de dirigentes usaram suas posições para fazer parcerias com executivos de marketing esportivo 
que impediam outros de ter acesso a contratos e mantinham os negócios para eles por meio do 
pagamento de propinas.

A maior parte dos esquemas, de acordo com o departamento de Justiça, envolve recebimento 
de propina de executivos de marketing para comercialização de direitos de mídia e marketing 
de diversas competições esportivas - entre eles Copa América, Libertadores e Copa do Brasil.

Quem são os acusados?

Foram presas figuras-chave do futebol na América Latina, América do Norte e Caribe.

Além dos brasileiros implicados, foi preso o presidente da Concacaf, Jeffrey Webb, visto com 
um provável sucessor do presidente da entidade, Joseph Blatter.

Uma outra figura-chave é Charles "Chuck" Blazer, ex-representante da Fifa nos EUA, que 
aparentemente se tornou informante do FBI. Ele confessou ser culpado e já devolveu US$ 1,9 
milhão.

Blatter foi preso?

Não. O presidente da Fifa - e homem mais poderoso do futebol mundial - não está entre os 
citados nos indiciamentos dos Estados Unidos. Mas a justiça americana afirma que os envolvidos 
estavam a serviço da Fifa - da qual ele é presidente. Até agora, ele não se pronunciou. Blatter 
tem grandes chances de ser reeleito à Presidência da entidade na sexta-feira.

Blatter anuncia escolha da Rússia para sediar a Copa de 2018; escolha causou polêmica 
Recentemente, ele foi forçado a negar rumores de que estaria evitando viajar para os EUA 
porque temia ser preso.

Por que eles foram presos?

O FBI está investigando a Fifa há três anos. As investigações tiveram início por causa do processo 
de escolha dos países sedes das copas de 2018 e 2022 (Rússia e Catar), mas foi expandida para 
analisar os acordos da Fifa nos últimos 20 anos.

A acusação do Departamento de Justiça dos EUA diz que a corrupção era planejada nos EUA, 
mesmo quando era efetuada em outros locais. O uso de bancos americanos para transferir 
dinheiro é uma peça-chave da investigação.
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Por que a Suíça?

É a sede da Fifa - o registro da entidade como instituição de caridade faz com que pague 
impostos reduzidos.

A Suíça é conhecida como um país onde empresas pouco transparentes são bem-vindas, 
principalmente em relação a impostos. Mas seu acordo de extradição com os EUA é claro: 
pessoas envolvidas em crimes podem ser enviadas aos EUA.

Aparentemente, autoridades americanas aproveitaram o que o congresso anual da Fifa fez com 
que todos se reunissem em um país que não colocaria obstáculos à extradição.

Os suíços também parecem estar indo atrás da Fifa, com três investigações em curso - incluindo 
uma anunciada horas após as prisões, sobre a escolha das cidades-sede das próximas Copas.

Quanto dinheiro está envolvido?

Muito, supostamente.

A denúncia dos EUA alega a corrupção envolvendo US$ 150 milhões, e isso não inclui outras 
transações pelo mundo. Um relatório anterior sobre corrupção no Caribe, que vazou, afirma 
que propinas de US$ 40 mil foram pagas a autoridades em envelopes cheios de dinheiro.

Quase toda a renda da Fifa vem da Copa do Mundo, o evento esportivo mais lucrativo do mundo 
- superando as Olimpíadas. A Copa do ano passado custou ao Brasil cerca de US$ 4 bilhões, e a 
Fifa lucrou mais de US$ 2 bilhões.

O custo das duas próximas Copas deve ser superior: a Copa do Catar deve custar mais que US$ 
6 bilhões.

Só concorrer a sediar a Copa já tem um custo enorme: a federação inglesa gastou 21 milhões de 
libras para concorrer à Copa de 2018.

As Copas da Rússia e do Catar serão feitas em outros países?

Isso é improvável, mas não impossível.

A denúncia dos EUA aborda casos de corrupção no passado - a Copa de 2010 na África do 
Sul, por exemplo, é mencionada - mas não futuros. As investigações da Suíça devem ser mais 
frutíferas em relação a isso, mas seria preciso ter provas contundentes para fazer a eleição 
outra vez.

Catar enfrenta denúncia de maus-tratos a imigrantes que trabalham em obras da Copa

Mudar a Copa da Rússia seria difícil. Poucos países têm estádios, infraestrutura e dinheiro para 
sediar o evento em um prazo tão curto. A melhor opção seria a Alemanha, que sediou a Copa de 
2006.

O Catar é bem mais vulnerável e foi inundado com denúncias e alegações de corrupção desde 
que foi escolhido como sede. Mas, mesmo depois de ter visto vários escândalos de corrupção, 
uma mudança inédita de um torneio de verão para inverno e um escândalo sobre mortes de 
trabalhadores migrantes, há chances de que eles ainda sediem a competição de futebol mais 
importante do mundo.

Mas, segundo o procurador americano Kelly T. Currie, a investigação não vai parar por aí.

"Após décadas, segundo a denúncia, de corrupção descarada, o futebol internacional 
organizado precisa de um novo começo - uma nova chance para suas instituições fazerem 
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uma vigilância honesta e apoiarem um esporte amado pelo mundo. Deixe-me ser claro: essa 
denúncia não é o último capítulo da nossa investigação", afirmou.

Resultados do Pan deixam governo otimista para Olimpíadas de 2016

Fonte:Agência Brasil

Os resultados conseguidos pelos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no 
Canadá, podem indicar que o Brasil se sairá bem nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro 
(Rio 2016), na opinião do ministro do Esporte, George Hilton, para quem o desempenho do 
país no Pan gera otimismo, fruto dos investimentos que estão sendo feitos na preparação dos 
competidores olímpicos. O Brasil está em terceiro lugar no quadro de medalhas, atrás apenas 
dos Estados Unidos e do Canadá.

“[Estou] muito otimista. Tenho trabalhado dia e noite no sentido de não deixar que falte algo 
para os atletas. Temos um plano ousado de treinamento, com equipes multidisciplinares. 
Investimos muito, entregando estruturas em todo o país, e os resultados estão aí. Quanto mais 
investimento, mais resultados no esporte”, declarou o ministro, que visitou na manhã desta 
segunda-feira (20) o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), onde 
conheceu o Programa Olímpico da Marinha (Prolim).

George Hilton disse que as Olimpíadas deixarão um legado esportivo permanente para o 
país, permitindo que o esporte se espalhe desde as categorias de base até os atletas de alto 
rendimento.

“Vamos defender que todas essas estruturas façam parte de um sistema nacional, com uma 
rede nacional de treinamentos que vai interagir a partir do Rio com os estados. Teremos uma 
lei de diretrizes e bases para definir o papel dos gestores e queremos tornar a prática esportiva 
no Brasil algo que seja acessível, da base ao esporte de rendimento”.

Sobre o gesto de atletas brasileiros em Toronto, que bateram continência no pódio, por serem 
militares, o ministro disse não ver problema nisso, mas cumprirá as determinações do Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) sobre a questão.

“[Eu vejo] com naturalidade. Isso já faz parte do dia a dia deles. Sempre que ouvem o hino 
nacional ou que estão em frente à bandeira, eles têm esse comportamento. Eu não recebi 
nenhum comunicado dos organizadores do evento, portanto vamos manter e respeitar isso. Se 
houver alguma decisão por parte do Comitê Organizador, vamos orientar os atletas que parem 
de fazer”.

À tarde, o ministro inaugurou o Sistema de Alvos Eletrônicos do Centro de Treinamento de 
Tiro Esportivo, instalado na Escola Naval. O Ministério do Esporte investiu R$ 100 milhões em 
construção, reformas e adaptações em unidades militares que servirão de locais de treinamento 
para a delegação brasileira e as equipes estrangeiras durante os Jogos Rio 2016. Após os Jogos, 
essas unidades serão incorporadas à Rede Nacional de Treinamento.
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Atletas militares conquistam 48% das medalhas brasileiras nos Jogos Pan-
Americanos de Toronto

Os atletas que representaram as Forças Armadas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 
obtiveram um resultado de superação. Subiram 67 vezes ao pódio, o que significa a conquista 
de quase metade das medalhas obtidas pela delegação brasileira no Canadá (141).

No ranking geral, o Time Brasil ocupou o terceiro lugar no quadro de medalhas. Das 67, 20 
de ouro, 18 de prata e 29 de bronze. Natação e judô foram as modalidades mais laureadas 
entre as Forças Armadas. Contudo, o maior feito entre os militares foi no judô: das 13 
medalhas conquistadas pelos brasileiros, 12 vieram pelos braços dos atletas do Projeto de Alto 
Rendimento do Ministério da Defesa (MD).

O ministro da Defesa, Jaques Wagner, comentou a façanha dos militares que contribuíram com 
as vitórias da delegação brasileira. “Este é o primeiro passo e estou certo que virão resultados 
ainda melhores nos Jogos Mundiais Militares, agora em outubro, e, sobretudo, nas Olimpíadas”, 
disse.

Dos 590 atletas brasileiros que participaram do Pan, 123 estão ligados diretamente a Marinha, 
ao Exército ou a Aeronáutica dentro do Programa de Alto Rendimento dos Ministérios da 
Defesa e do Esporte. Isso significa que, dos militares participantes da competição, 54% deles 
subiram ao pódio.

A classificação geral do Brasil foi similar ao Pan de Guadalajara em 2011 (141 medalhas/3º 
lugar). Já o resultado da participação dos militares, em 2011, representou 41 medalhas e 
contou com 73 atletas na delegação brasileira.

A única campeã mundial do Brasil em piscina curta, a sargento da Marinha Etiene Medeiros, 
virou também a primeira do país a conquistar o ouro em uma edição dos Jogos Pan-Americanos. 
O feito obtido nos 100m costas pela pernambucana de 24 anos veio com uma prova perfeita, 
na qual ela também tornou-se a primeira brasileira a nadar abaixo de um minuto. “Nesse Pan-
Americano, pintamos a piscina de verde e amarelo. Juntos! Obrigada a todos pela energia 
positiva, carinho e todo amor entregue durante as provas”, vibrou a medalhista.

O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, ressaltou que todas 
as conquistas vieram de um esforço conjunto de vários entes que contribuem para a evolução 
do esporte brasileiro. “Queria reiterar que esses resultados alcançados são graças a um trabalho 
de união de esforços feito em parceria e trabalho em equipe do COB, das confederações 
brasileiras das modalidades, do Ministério do Esporte, do Ministério da Defesa, do Ministério 
de Ciência e Tecnologia, e dos patrocinadores", disse.

Destaque

Por tantas vezes em lugar de destaque, o mundo acabou se deparando com um comportamento 
diferenciado cada vez que a bandeira brasileira era hasteada e o Hino Nacional entoado. Muitos 
dos militares prestaram continência como forma de respeito e saudação.

Mayra Aguiar, sargento da Marinha e medalha de prata no judô, contou que "é um orgulho 
poder prestar essa homenagem e lembrar quem está nos ajudando". O judoca do Exército 
Luciano Corrêa, medalha de ouro no Pan, disse que prestou continência "pelo orgulho que tem 
de representar as Forças Armadas".
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O número de medalhas obtidas pelos militares pode ser comparado à conquista de delegações 
inteiras, como por exemplo, da Venezuela (50), oitavo lugar no quadro geral de medalhas. Um 
resultado de superação que envolve o trabalho contínuo de toda equipe desportiva.

O diretor do Departamento de Desporto Militar (DDM) do MD, brigadeiro Carlos Amaral, 
ressaltou que o objetivo inicial era dar ao time do Comitê Olímpico Brasileiro pelo menos 40% 
das medalhas conquistadas em Toronto. “Estamos muito felizes com a façanha dos nossos 
atletas militares. Conseguimos superar nossa meta e agora é intensificar o trabalho para 
alcançar bons resultados nas próximas competições”, comentou.

Programa de Alto Rendimento

Por meio do Departamento de Desporto Militar, o Ministério da Defesa organiza a participação 
militar brasileira em eventos esportivos de alto nível. Delegações de atletas militares do país 
participam com regularidade de campeonatos do Conselho Internacional do Esporte Militar 
(CISM) e da União Desportiva Militar Sudamericana (UDMSA), além de eventos como os Jogos 
Mundiais Militares.

O MD atua em parceria com o ministério do Esporte (ME), no sentido de apoiar os atletas de 
alto rendimento, com vistas à melhoria de seu desempenho, bem como na descoberta de 
novos talentos esportivos.

Os atletas militares têm direito a soldos, 13º salário, locais para treinamento, recursos 
humanos qualificados nas comissões técnicas, além de plano de saúde, atendimento médico, 
odontológico, fisioterápico, alimentação e alojamento. Os atletas também são beneficiados 
pelas bolsas Pódio e das categorias Olímpica, Internacional e Nacional do ME.

Para os Jogos Olímpicos Rio 2016, o Ministério da Defesa realizará ações que assegurem a 
representação militar na delegação brasileira. A participação das Forças Armadas não se dará 
apenas com atletas, mas também por meio de integrantes das equipes técnica e de apoio.

Gesto militar de atletas brasileiros gera polêmica nos Jogos Pan-
Americanos

Nas redes sociais, torcedores chegaram a comparar continência à ditadura militar
 De correio24horas

Uma cena entre alguns atletas brasileiros que sobem no pódio dos Jogos Pan-Americanos de 
Toronto, no Canadá, tem chamado atenção e causado polêmica. Ao invés de levar a mão ao 
peito quando o hino nacional é tocado, gesto habitual entre os vencedores; alguns esportistas 
têm prestado continência. A situação aconteceu em modalidades como judô e natação, 
principais esperanças de medalha do Brasil. 

O gesto pode ser explicado pelo grande números de militares entre os participantes dos Jogos, 
mas levantou uma dúvida se o movimento seria espontâneo ou um pedido das Forças Armadas. 
Alguns torcedores chegaram a remeter a continência a ditadura militar, por conta do momento 
político que o Brasil atravessa. 
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"Na verdade eles pediram para fazer, mas é uma coisa que vem da gente. Ficamos na parte de 
iniciação um mês lá dentro, aprendemos muita coisa, pegamos o espírito do militarismo e isso 
ajudou muito a gente. É um orgulho poder estar prestando essa homenagem e lembrando as 
pessoas o quanto elas estão nos ajudando com isso”, explicou a judoca Mayra Aguiar ao Portal. 

Apesar da indicação de Mayra sobre um pedido para o gesto, a nadadora Graciell Hermann 
afirma que não recebeu nenhuma orientação, mas decidiu fazer uma homenagem como forma 
de agradecimento e respeito à Pátria. Do total de 660 atletas que compõe a delegação brasileira 
no Canadá, 123 são militares. 

"A gente tem toda uma instrução do Exército e das Forças Armadas, então é por respeito 
mesmo. A gente não recebeu nenhuma ordem de prestar continência, mas é em respeito à 
Pátria. Todas as competições que a gente sobe ao pódio tem que prestar continência. A gente 
passa por um período de formação e aí a gente fica como terceiro-sargento. Então a gente 
representa as Forças Armadas”, afirmou a nadadora.

Continência de brasileiros no pódio no Pan chama atenção, e COB efende

Dos 590 brasileiros no Pan, 123 são ligados à Marinha, à Aeronáutica ou ao Exército, 
dentro do Programa de Alto Rendimento dos Ministérios da Defesa e do Esporte

Por GloboEsporte

Dos 590 atletas brasileiros que estão em Toronto para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, 123 
são ligados à Marinha, ao Exército ou à Aeronáutica, dentro do Programa de Alto Rendimento dos 
Ministérios da Defesa e do Esporte. Isso acabou gerando um hábito que não é novo, mas ganhou 
destaque em Toronto: o gesto de continência à bandeira do Brasil durante a cerimônia do pódio.

A continência é uma saudação prestada pelo militar. E pode ser individual ou da tropa. Das 42 
medalhas conquistadas pela delegação brasileira até o meio-dia desta quarta-feira, 18 foram 
por atletas que fazem parte das Forças Armadas, o que representa 42%. Foram sete de ouro, 
três de prata e oito de bronze.

O caso ficou mais evidente pelo fato de que dos 13 medalhistas do judô, modalidade até agora 
que mais levou atletas ao pódio, 12 fazem parte do programa. Tiago Camilo, Charles Chibana, 
Felipe Kitadai, Luciano Corrêa e Victor Penalber são do Exército Brasileiro. Erika Miranda, 
Rafaela Silva, Nathália Brigida, Mayra Aguiar, Mariana Silva, Maria Portela e Maria Suelen 
representam a Marinha do Brasil.

- Eu estou desde 2010 no Exército e isso é uma coisa que fazemos no pódio desde então. Eles 
recomendam prestar continência para a bandeira. Na verdade, eles pediram para fazer, mas é uma 
coisa que vem da gente. Ficamos um mês no Exército para fazer a iniciação e aprendemos bastante 
sobre o militarismo. É um orgulho mesmo poder fazer essa homenagem, mostrar o quanto eles estão 
nos ajudando e demonstra respeito - disse Mayra Aguiar, que ficou com a medalha de prata no Pan. 

A suposta obrigatoriedade da continência na hora da premiação gera polêmica já que é proibido 
fazer propaganda ou manifestar-se politicamente em eventos esportivos como os Jogos Pan-
Americanos. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira para 
explicar o caso. Nela, alega que a continência é “um sinal de respeito que deve ser prestado, 
estando ou não com a cabeça coberta. Reza ainda que o militar da ativa deve, em ocasiões 
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solenes, prestar continência à Bandeira e Hino Nacional Brasileiro e de países amigos. É bom 
notar que esses atletas não são militares apenas quando estão fardados, mas sim, todo o tempo.” 

O COB também diz em sua nota que “entende, portanto, que a continência, além de regulamentar, 
quando prestada de forma espontânea e não obrigatória, é uma demonstração de patriotismo, sem 
qualquer conotação política, perfeitamente compatível com a emoção do atleta ao subir no pódio e 
se saber vencedor. Segundo muitos deles, representa também um reconhecimento pelo apoio que 
recebem das Forças Armadas e uma manifestação do orgulho que têm em representar o país.”  

- No judô é natural prestar continência no pódio. O primeiro judoca campeão mundial militar 
foi o Wagner Castropil em 1994. Depois,o Sebastian Pereira em 2000. Isso há de muitos 
anos acontecendo. É uma tradição nas Forças Armadas ter judocas representando o Brasil. 
Aqui, no judô, isso é uma coisa tratada como natural - justifica Ney Wilson, gestor técnico da 
Confederação Brasileira de Judô.

Alguns atletas alegam que o ato de continência é natural e não foi exigido nas cerimônias. Faz 
parte do treinamento que eles receberam ao entrarem para o programa.

- Represento o Exército Brasileiro. E lá somos ensinados que sempre que ouvimos o hino tocar, 
por sinal de respeito, o militar tem de prestar continência e ficar em posição de sentido. É uma 
forma de respeito pela minha bandeira e meu país - disse Léo de Deus, medalha de ouro nos 
200m borboleta, que é sargento do Exército. 

Érika Miranda, ouro no Pan-Americano, porém, não prestou continência após a conquista, mesmo 
sendo do Exército. Segundo relato da própria, não foi proposital, apenas esqueceu do ato. 

- Eu sempre procuro prestar continência, porque quase todos nós somos militares. Eu pensei 
"meu Deus", eu esqueci de fazer no pódio. Esqueci porque não pode falar de patrocinadores 
e clube, mas isso é diferente, pode fazer (...). Não tomei bronca por esquecer, mas isso fez 
com que todos os outros lembrassem. Vão ter outros pódios e muitas competições e não vou 
esquecer de fazer - enfatizou a atleta.

O Programa de Alto Rendimento ganhou força em 2008 com o nascimento do Programa de 
Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das Forças Armadas. E se expandiu em 2011 com a 5ª edição 
dos Jogos Mundiais Militares, disputada no Rio de Janeiro. 

Marinha e o Exército incorporaram em seus quadros atletas do Time Brasil. A iniciativa proporcionou 
a conquista de 114 medalhas e a primeira posição no quadro geral de medalhas, tornando o Brasil 
uma potência no cenário mundial militar.  Neste ano, será disputada a 6ª edição dos Jogos Mundiais 
Militares, que vai acontecer na Coreia, e o Brasil será uma das principais forças. 

Os atletas chegam ao Exército e à Marinha por meio de concursos para preencher vagas de 
sargento ou marinheiro temporário especialista. Os novos militares têm a função específica de 
atuar em competições esportivas. Mas eles são alistados e recebem um treinamento militar 
básico, que dura em média um mês. Atualmente, 610 esportistas fazem parte do PAAR. Eles 
recebem salários, têm direito a soldos, 13º salário, locais para treinamento, além de plano de 
saúde, atendimento médico, odontológico, fisioterápico, alimentação e alojamento.

- Nós prestamos continência como uma forma de respeito com a bandeira e até para 
agradecermos por fazermos parte do programa do Exército. Não combinamos nada. Foi uma 
coisa que parte de cada atleta, todos têm orgulho de ser do Exército brasileiro - disse Luciano 
Corrêa.


