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Michel A. Wankenne

COMO SEMPRE OS 
CABEÇAS SE SAFAM...

Que seja no mundo das drogas, nas maracu-
taias armadas pelos altos escalões da política 

brasileira ou nas tramoias efetuadas pela diretoria 
da FIFA, os cabeças sempre escapam. É como se 
os pescadores tivessem redes seletivas que só 
pescam sardinhas, sem jamais fi sgar um peixe 
maior, um simples robalo, quem sabe? 

Oras bolas, se os cabeças fossem realmente 
inocentes eles deveriam, no mínimo, ser chamados 
de incompetentes, já que estariam desconhecendo 

o que os subalternos estariam fazendo!? Mas, como poderiam estar desconhecendo 
coisas que todo mundo sabe? O presidente da FIFA, Joseph Blatter, foi reeleito para 
seu quinto mandato à frente da entidade. Sua reeleição foi marcada pela maior crise 
da história da entidade, já que dois dias antes sete cartolas da FIFA, entre eles o 
ex-presidente da CBF José Maria Marin, foram presos sob acusação de corrupção. 
Não foi um cartola, foram sete e... ele não sabia de nada? Segundo ele, as irregula-
ridades foram cometidas individualmente e não podia ser responsabilizado pelos 
atos dos envolvidos! 

Temos aqui dois fatos interessantes. O primeiro é que de 1990 a 1998, antes de 
ser eleito presidente pela primeira vez, Blatter, junto com o famoso João Havelange, 
teve papel preponderante nas negociações de contratos de televisão das Copas.  
Aqui começaram as maracutaias. 

Segundo,  nunca fundou ou dirigiu nenhuma empresa produtora de algum bem de 
consumo ou industrial, somente trabalhou em organizações desportivas e, mesmo 
assim, acumulou uma fortuna razoável. Interessante, não? 

Enfi m, o Sr. Blatter acabou renunciando, tal como o Sr. Havelange fez quando 
ele sentiu que as coisas iam começar a engrossar para o lado dele. Essa 
renuncia é, na verdade, um reconhecimento de culpa associado a ne-
cessidade de se mandar antes de mais bombas estourarem!

 Esse caso é bastante parecido com o cenário 
brasileiro. Aqui, o PT fala que a corrupção é mí-
nima dentro de sua organização e o Lula, tal 
como o Blatter, declara sempre não estar 
sabendo de nada. Pelo menos, no mundo 
das drogas, os bandidos fazem e assumem!

Boa leitura!


