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GLOBO PAGOU PROPINA POR 
DIREITOS DE TV, DIZ TESTEMUNHA 
DO CASO FIFA

Num dos depoimentos do 
julgamento do escânda-
lo de corrupção na Fifa, 

em curso desde a segunda-feira 
(13/11/2017) em Nova York, a Rede 
Globo foi citada como uma das seis 
empresas de comunicação que 
teriam pago propina para obter 
direitos de transmissão de torneios 
internacionais.

Alejandro Buzarco, ex-executivo 
da companhia de marketing ar-
gentina Torneos y Competencias 
SA, citou a Globo e a brasileira 
Traffic, de J. Hawilla, além de Tele-
visa, do México, a americana Fox, 
a argentina Full Play e a Media Pro 
da Espanha como participantes do 

esquema.

Buzarco foi ouvido como uma 
das testemunhas de acusação no 
julgamento de José Maria Marin, 
ex-presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol, acusado 
de extorsão, fraude financeira 
e lavagem de dinheiro. O atual 
presidente da CBF, Marco Polo Del 
Nero, também é investigado pelas 
autoridades norte-americanas, 
mas continua em liberdade por 
não haver a previsão de crime de 
corrupção privada no Brasil.

Buzarco também é réu na in-
vestigação. Ex-diretor da Torneos 
y Competencias, ele fechou um 

acordo de colaboração com os pro-
motores do caso. Ele está em prisão 
domiciliar em Nova York desde que 
foi detido há dois anos. A empresa 
fez um acordo de leniência com a 
Justiça dos EUA, no qual se com-
prometeu a pagar mais de US$ 112 
milhões de multa para continuar 
operando. 

O argentino relatou um encontro 
em que estavam presentes Marin, 
Del Nero e Marcelo Campos Pinto, 
ex-homem forte do futebol da Glo-
bo. “Informei a eles que tinha mais 
2 milhões de dólares de propina, 
dinheiro que Teixeira não havia cole-
tado. Com a benção de Campos Pin-
to, ficou decidido que os 2 milhões 

Executivo argentino de marketing esportivo disse que a emissora brasileira, a americana 
Fox e a mexicana Televisa participaram do esquema
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Fonte: Rede Brasil Atual

seriam divididos entre Del Nero e 
Marin”, disse Buzarco. 

O empresário também chegou 
a citar o grupo argentino Clarín, 
mas disse que as propinas a serem 
pagas pela empresa não chegaram 
à Fifa. 

Buzarco afirmou ainda que 
pagou valores irregulares direta-
mente a Marin. O ex-presidente da 
CBF é um dos três de 40 indiciados 
que ainda se declaram inocentes.

Em nota, a Globo afirmou que 
“não pratica nem tolera qualquer 
pagamento de propina”. Segundo 
a emissora, investigações internas 
apontam que jamais houve “paga-
mentos que não os previstos nos 
contratos”. A empresa afirma que 
Marcelo Campos Pinto, em apura-
ção interna, “assegurou que jamais 
negociou ou pagou propinas a 
quaisquer pessoas”. 

Investigação no Brasil

A Polícia Federal abriu, em 
2015, uma investigação sobre os 
contratos da CBF com a Globo, 
detentora dos direitos de trans-
missão do Campeonato Brasileiro 
há décadas. 

Segundo a acusação das auto-
ridades norte-americanas, a Traffic, 
empresa de marketing esportivo 
do empresário brasileiro J. Hawilla, 
pagava como suborno a Marin e a 
outros dois dirigentes da CBF R$ 
2 milhões por ano pelos direitos 
de transmissão da Copa do Brasil. 
A Traffic, então, revendia esses 
direitos para emissoras brasileiras.

Um desses dirigentes era, pro-
vavelmente, Ricardo Teixeira. Por 

décadas, ele coordenou por parte 
da CBF a aliança com a Globo. No 
caso específico do Campeonato 
Brasileiro, que não está sob inves-
tigação do FBI pelo que se sabe até 
aqui, não havia uma empresa inter-
mediária como a Traffic. Por anos, 
a CBF organizava a competição e 
a própria Globo comprava direta-
mente os direitos de transmissão, 
junto ao Clube dos 13, entidade que 
reunia diversos clubes do futebol 
brasileiro.

Leia a nota da TV Globo

Sobre o depoimento ocorrido 
em Nova York, no julgamento do 
caso FIFA pela justiça dos Estados 
Unidos, o Grupo Globo afirma ve-
ementemente que 
não pratica nem to-
lera qualquer paga-
mento de propina.

Esclarece que, 
após mais de dois 
anos de investiga-
ção, não é parte nos 
processos que cor-
rem na justiça ame-
ricana. Em suas am-
plas investigações 
internas, apurou 
que jamais realizou 
pagamentos que 
não os previstos 
nos contratos.

O Grupo Globo 
se surpreende com 
o relato envolvendo 
o ex-diretor da Glo-
bo Marcelo Cam-
pos Pinto. O Grupo 
Globo deseja escla-
recer que Marcelo 
Campos Pinto, em 
apuração interna, 

assegurou que jamais negociou 
ou pagou propinas a quaisquer 
pessoas. O Grupo Globo se colocará 
plenamente à disposição das auto-
ridades americanas para que tudo 
seja esclarecido.

Para a Globo, isso é uma ques-
tão de honra. Os nossos princípios 
editoriais nem permitiriam que 
seja diferente. Mas o Grupo Globo 
considera fundamental garantir aos 
leitores, aos ouvintes e aos espec-
tadores que o noticiário a respeito 
será divulgado com a transparência 
que o jornalismo exige.



NO
VO

S 
RU

M
OS

 N
EW

S 
| N

º1
4 

NO
VE

M
BR

O 
20

17

05



NO
VO

S 
RU

M
OS

 N
EW

S 
| N

º1
4 

NO
VE

M
BR

O 
20

17

06

O CINISMO DA GLOBO AO ALEGAR 
QUE NÃO SABIA DAS NEGOCIATAS 
DO EX-DIRETOR DELATADO NO CASO 
FIFA

O empresário Alejandro 
Burzaco, um dos dela-
tores do caso Fifa, acu-

sou a Globo de ter pago propina 
por direitos de transmissão de 
competições ligadas à Conmebol, 
como Copa América, Libertadores 
e Sul-Americana.

Burzaco, que se entregou em 

2015, disse que, por meio de sua 
empresa de marketing esportivo, 
subornava autoridades.

Segundo ele, Marcelo Campos 
Pinto, então diretor da área espor-
tiva da Globo, se reuniu em 2012 
num restaurante de Buenos Aires 
chamado Tomo Uno com Julio 
Grondona, presidente da AFA, 

José Maria Marin e Marco Polo Del 
Nero. No encontro, falaram de pa-
gar 600 mil reais aos dois últimos.

Campos Pinto foi afastado da 
Globo três anos depois. Estava na 
casa desde 1994. Dava expediente 
na CBF e conduzia pessoalmente 
os contratos de mídia com as 
equipes nacionais.

Em 2011, com a implosão do 
Clube dos 13, conseguiu manter 
o futebol na Globo. A TV passou 
a ser a principal fonte de receita 
dos times.

No ano passado, segundo 
estudo do Itaú BBA, Globo e seus 
canais pagos injetaram R$ 1,210 
bilhão nos 23 maiores deles, que 
arrecadaram R$ 3,113 bilhões no 
total.

A demissão foi em consequên-
cia do caso FIFA, que já desponta-
va no horizonte. Em nota divulga-
da na terça, no entanto, a Globo 
garante que “se surpreende com 
o relato envolvendo o ex-diretor 
Marcelo Campos Pinto”.

“A ser verdadeira a situação 
descrita, o Grupo Globo deseja 
esclarecer que Marcelo Campos 
Pinto, em apuração interna, as-
segurou que jamais negociou 
ou pagou propinas a quaisquer 
pessoas”.

Por Kiko Nogueira

Marcelo Campos Pinto, da Globo, e Marco Polo del Nero
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Fonte: Diário do Centro do Mundo

Ah, tá! Resolvida a questão.

O cinismo do comunicado é 
digno do grupo. A relação pro-
míscua de Campos Pinto com os 
ladrões era absolutamente desa-
vergonhada e conhecida. Quando 
tornou-se insustentável — graças 
à Justiça americana –, ele dançou.

Em 2015, Campos Pinto fez um 
discurso na festa de encerramento 
do campeonato paulista.

É uma elegia à picaretagem, 
sem qualquer meio tom, orgu-
lhosa. Foi proferido no início de 
maio, alguns dias antes de Marin 
ser preso na Suíça a mando do FBI.

No palco, foi introduzido por 
Tiago Leifert. Reinaldo Carneiro 
Bastos, sucessor de Marco Polo Del 
Nero como presidente da FPF, me-
receu lágrimas e voz embargada.

A Justiça americana investiga 
24 anos de roubalheira. A Copa 
do Mundo é transmitida pela TV 
Globo desde 1970. 

Em 2011, Ricardo Teixeira ficou 
magoado com o que considerou 
uma traição. Fez chegar até alguns 
colunistas uma história de que 
tornaria públicas gravações de 
Campos Pinto manipulando horá-
rio de partidas para atender a seus 
próprios interesses.

As palavras de encorajamento 
de Pinto à quadrilha:

Mais importante do que com-
prar um campeonatos é conviver 
com o mundo do futebol. É um 
prazer imenso (…)

Excelentíssimo senhor Juan 

Ángel Napout, ilustre presidente 
da Confederação Sul-Americana 
de Futebol. Excelentíssimo senhor 
Marco Polo Del Nero, presidente da 
Confederação Brasileira de Fute-
bol, com quem tenho o privilégio 
de conviver assiduamente há mais 
de 11 anos.

Ilustríssimo presidente, ex-pre-
sidente, da Confederação Brasileira 
de Futebol, mas como muito bem 
acentuou Marco Polo, o eterno 
presidente José Maria Marin. (…)

2015 vai entrar na história do 
futebol brasileiro como um gran-
de ano. O ano em que há poucas 
semanas o presidente José Maria 
Marin passou o bastão para o pre-
sidente Marco Polo.

Presidente Marin, em nome do 
grupo Globo, em meu nome, eu 
gostaria de agradecer todo o cari-
nho, toda a atenção com a qual o 
senhor sempre nos brindou, sem-
pre aberto a discutir os temas que 
interessam ao futebol brasileiro, 
dos quais me permito destacar, 
o novo formato da Copa do Bra-
sil, que deu mais charme a essa 
competição promovida pela CBF, 
que é a verdadeira competição do 
futebol brasileiro. (…)

A sua visão de homem do fu-
tebol fez com que a CBF passasse 
a patrocinar essas competições e 
melhorasse o nosso futebol.

A Granja Comary, toda reforma-
da, para a formação de nossos fu-
turos craques. E por que não dizer 
da sede da CBF, a José Maria Marin? 
Presidente, o senhor inscreveu o 
seu nome na história do futebol, 
tendo sucedido um grande presi-
dente, que foi Ricardo Teixeira.

Presidente Marco Polo, quero 
lhe dizer que repito as palavras de 
atenção e carinho, de colaboração, 
a você. Espero continuar essa par-
ceria de sucesso que foi feita na 
Federação também na CBF. Desejo 
sucesso a você, não é uma dúvida, 
é uma garantia, dado o seu passa-
do, de um homem que conhece 
profundamente o futebol.

Querido Reinaldo, fico até 
um pouco emocionado em lhe 
homenagear como um pai de 
família, como um amigo carinho-
so, como uma pessoa que veio 
construindo seu nome no futebol 
e que sabe realmente o alfabeto 
do futebol que é tão complexo. O 
parabenizo, e também ao Marco 
Polo, pelo Campeonato Paulista 
de 2015, recorde de público e de 
renda quebrados, jogos eletrizan-
tes, semifinais inacreditáveis, com 
estádios lotados, duas finais de 
tirar a emoção de todos nós, com 
públicos presentes e audiências 
jamais vistas.

Parabéns a todos vocês. Pa-
rabéns ao presidente Modesto 
Roma, do glorioso Santos. Para-
béns ao presidente Paulo Nobre, 
do não menos glorioso Palmeiras. 
E um detalhe importante para 
encerrar e não tomar o tempo de 
vocês. Dois clubes que lutaram 
com dificuldades financeiras ex-
tremas, mas graças a dedicação e 
competência de seus dirigentes, 
que mostraram que administra-
ções austeras também podem ser 
campeãs. Parabéns.
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CASO FIFA: PELA PRIMEIRA VEZ NA 
VIDA, OS MARINHOS CORREM UM 
RISCO REAL DE SE DAR MAL

Não vejo Jornal Nacional, 
por recomendação mé-
dica, mas fui ver o VT da 

edição recente, sobre o escândalo 
da Fifa.

É pânico em estado puro.

Sem nenhum outro argumen-
to, o JN anunciou, em quatro 
oportunidades, num jogral cons-
trangido de seus apresentadores, 
que uma “investigação interna” 
nada encontrou que corroboras-
se a denúncia de pagamento de 
propina feita, nos Estados Unidos, 
pelo empresário argentino Alejan-
dro Burzaco.

“Investigação interna” é, obvia-
mente, uma fantasia ridícula pen-

sada às pressas para ser colocada 
no Jornal Nacional, uma vez que a 
outra alternativa – não falar sobre 
o assunto – deixou de ser viável, 
por causa das redes sociais.

Qualquer mentecapto, mesmo 
entre os que veem o JN todo dia, 
percebeu que nunca houve inves-
tigação interna nenhuma, mas a 
construção de uma desculpa es-
farrapada para segurar as pontas 
enquanto a turma decide como 
sair dessa enrascada com a cabeça 
em cima do pescoço.

Explica-se: o crime de perjúrio, 
nos Estados Unidos, é gravíssimo, 
e o processo de delação, ao con-
trário do que ocorrer na Repúbli-
ca de Curitiba, existe para gerar 

consequências práticas dentro do 
processo legal. Em suma, o Judici-
ário americano não usa a delação 
para fustigar inimigos, mas para 
produzir provas.

Burzaco não iria acusar a Globo 
e outra meia dúzia de ultra pode-
rosos grupos internacionais de 
mídia se não tivesse como provar 
o que está dizendo.

E como a Globo não tem como 
amansar juízes dos EUA com 
diáfanas premiações do tipo faz-
-a-diferença, é certo que, pela 
primeira vez na vida, os Marinho 
correm um risco real de se dar mal.

A conferir.

Fonte: Diário do Centro do Mundo

Por Leandro Fortes
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GLEISI IGUALA PROPINA DA GLOBO 
À DE AÉCIO

A presidenta nacional 
do PT, senadora Gleisi 
Hoffmann, pelo Twitter, 

igualou os casos da Globo e do 
senador Aécio Neves (PSDB-MG) 
— ambos envoltos com propinas 
e propinodutos.

“Reflexão do dia: Globo e Aécio, 
qualquer semelhança não é mera 
coincidência!”, espezinhou a sena-
dora petista.

O site oficial do PT também 
fez questão de destacar o envol-
vimento da Globo com propinas, 
cuja investigação ainda está restri-
ta aos Estados Unidos. Até agora 
a Polícia Federal do Brasil ‘não se 

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, igualou os casos da Globo 
e do senador Aécio Neves (PSDB-MG) — ambos envoltos com propinas; “Reflexão do 
dia: Globo e Aécio, qualquer semelhança não é mera coincidência!”, disse a petista

coçou’ para indiciar donos e exe-
cutivos da emissora.

“Os bravos delegados da PF 
repetirão com os executivos da 
Globo que fizeram com o reitor 
da UFSC?”, também questionou o 
jornalista Luís Nassif, mostrando 
o ânimo não só de petistas nas 
redes sociais.

Fonte: Brasil 247
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O primeiro grande mico 
dos artistas da Globo 
pró impeachment acon-

teceu em 2013 e é antológico.

Bárbara Paz, Carol Castro, Rosa-
maria Murtinho, Nathalia Timberg 
e Susana Vieira, da novela “Amor à 
vida“, vestiram preto e posaram de 
“luto pelo Brasil”.

O motivo da palhaçada era a 

decisão do Supremo de conce-
der aos políticos condenados 
no mensalão a possibilidade de 
novo julgamento.

“O que está acontecendo é 
um absurdo, querem desmo-
ralizar o STF”, disse Rosamaria 
Martinho, desaparecida desde 
então, graças a Baco. A corrup-
ção, diziam, atingiu níveis insu-
portáveis.

Não custa perguntar: essa turma 
de moralistas incansáveis vai fazer 
protesto no caso do envolvimento 
da Globo no escândalo da Fifa?

Como o pessoal do Projac deve 
saber, um delator do esquema, o 
empresário argentino Alejandro 
Burzaco, acusou a Globo de pagar 
propina em troca dos direitos de 
transmissão de torneios da Con-
mebol. 

O QUE DIZEM OS VALENTES ARTISTAS 
DA GLOBO CONTRA A CORRUPÇÃO 
SOBRE O ENVOLVIMENTO DA TV NO 
CASO FIFA?

Por Kiko Nogueira
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Burzaco também afirma que, 
pelas Copas de 2026 e 2030, a Glo-
bo pagou 15 milhões de dólares 
por fora.

Vai ter vídeo do Marcelo Serra-
do? Vai ter Luana Piovani? Eles vão 
se meter numa van com a camisa 
do Brasil para pedir “o fim da rou-
balheira”?

Márcio Garcia, Juliano Cazarré, 
Juliana Paes, Danielle Suzuki, Mal-
vino Salvador, Evandro Mesquita — 
vão pedir por um país mais justo?

Cássia Kiss vai levar o amigo 
Dallagnol para dar uma palestra 
on camarim?

Fonte: Diário do Centro do Mundo

A resposta é óbvia.

Daqui a 50 anos, quando os 
historiadores escreverem sobre 
esse período vergonhoso do golpe, 
estará registrado ali o papel vaga-
bundo, covarde e indigente dessas 
“celebridades” bem pagas, o maior 
bando de poodles de circo desde 
o Vostok.
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A situação jurídica da 
Globo se complicou 
ainda mais, no segun-

do dia de depoimentos do em-
presário argentino Alejandro 
Burzaco, que, ontem, já havia 
delatado a emissora da família 
Marinho por propinas pagas na 
compra dos direitos de transmis-
são da Libertadores da América e 
Copa Sulamericana.

N o  d e p o i m e n to  d e  h o j e , 
Burzaco revelou como a Globo 
participou de um esquema de 
propinas de US$ 15 milhões – o 
equivalente a R$ 50 milhões – 
para assegurar exclusividade nas 
Copas de 2026 e 2030.

A propina teria sido paga, 
segundo Burzaco, numa conta 
no banco Julius Baer, na Suíça, 
ao dirigente Julio Grondona, já 
falecido, e que foi homem forte 
do futebol argentino. À época 

das negociações, Grondona era 
também dirigente da Fifa e cui-
dava dos direitos de transmissão 
na América Latina.

Para que isso ocorresse,  a 
Torneos y Competencias, de Bu-
zarco, teria sido orientada pela 
Globo a criar uma subsidiária na 
Holanda, que funciona como pa-
raíso fiscal para multinacionais, 
para receber a propina, antes de 
repassá-la a Grondona.

Depois do seu depoimento, 
rico em detalhes, será possível 
agora rastrear todo o percurso do 
dinheiro – da Globo, na Holanda, 
para a Torneos y Competencias, 
também na Holanda, e depois 
para a conta de Grondona, na 
Suíça.

Ontem, a Globo negou o pa-
gamento de propinas. Disse ter 
feito sua própria investigação 

EM NOVO DEPOIMENTO, DELATOR 
COMPLICA GLOBO E CITA PROPINAS 
NAS COPAS

interna, na qual teria chegado 
à conclusão de que ela própria, 
Globo, é inocente.

Todas as informações mais 
quentes sobre o caso têm sido 
reveladas pelo jornalista Ken 
Bensinger, que cobre o caso para 
o Buzzfeed, e está escrevendo 
um livro sobre a corrupção no 
futebol, no qual a Globo ocupa 
posição de destaque.

Ao supostamente pagar pro-
pinas para adquirir direitos de 
transmissão de torneios esporti-
vos, a Globo reforça sua posição 
monopolista na comunicação 
– o que amplia sua capacidade 
de manipular a opinião pública 
e golpear a democracia, como 
ocorreu em 1964 e 2016.

Fonte: Brasil 247
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Embora a Globo tenha 
negado, em nota, ter 
pago propinas a diri-

gentes da CBF para obter direi-
tos de transmissão de jogos das 
copas Libertadores da América 
e Sulamericana, como delatou o 
empresário argentino Alejandro 
Burzaco, o grupo de mídia da fa-
mília Marinho sentiu o cheiro de 
queimado logo depois da eclosão 
do escândalo Fifa.

Em 3 de novembro de 2015, 
o então presidente da entidade, 
José Maria Marin, foi extraditado 
para os Estados Unidos. Marin 
foi preso em Zurique em 27 de 
maio com outros seis dirigentes 
da Fifa num hotel de luxo na 
capital suíça onde participariam 
do congresso da entidade que 
elegeu Joseph Blatter para mais 

GLOBO AFASTOU SEU 
HOMEM FORTE NO 
FUTEBOL LOGO APÓS A 
PRISÃO DE MARIN

um mandato na presidência. O 
dirigente brasileiro é acusado 
de receber propinas de milhões 
de dólares em contratos de ma-
rketing relacionados à venda de 
direitos de TV da Copa América 
e da Copa do Brasil em suas edi-
ções de 2013 até 2022.

Apenas dois dias depois da 
extradição do cartola da CBF, 
no dia 5 de novembro de 2015, 
o presidente do Grupo Globo, 
Roberto Irineu Marinho, distri-
buiu comunicado aos diretores 
informando o afastamento de 
Marcelo Campos Pinto do co-
mando da Globo Esportes,  o 
braço de negociações de direitos 
esportivos do Grupo Globo.

Campos Pinto foi figura-chave 
nos bastidores do futebol brasi-

leiro nas últimas duas décadas. 
Ele deu as cartas nas negocia-
ções de direitos de transmissão. 
Em 2011, com a implosão do 
Clube dos 13, conseguiu manter 
o futebol na Globo negociando 
diretamente com os clubes. A 
TV passou a ser a principal fonte 
de receitas dos times. No ano 
passado, segundo estudo do Itaú 
BBA, Globo e seus canais pagos 
injetaram R$ 1,210 bilhão nas 23 
maiores agremiações futebolísti-
cas do país, que arrecadaram R$ 
3,113 bilhões no total.

Segundo o delator argentino 
Alejandro Burzaco contou à Jus-
tiça dos Estados Unidos, Campos 
Pinto, teria se encontrado, em 
2012, com cartolas do esquema 
- Julio Humberto Grondona, José 
Maria Marin, Marco Polo Del Nero 
e Alejandro Burzaco - acertando 
o repasse de $ 600 mil a Marín e 
Del Nero (leia mais).

A Globo, principal patrocina-
dora do golpe parlamentar sob a 
bandeira do “combate à corrup-
ção”, que arruinou a economia e 
imagem do País perante o mundo, 
agora é denunciada praticando 
o mesmo crime que suposta-
mente quis combater. A Globo 
será julgada sob a presunção de 
inocência que não demonstrou 
contra seus desafetos, como o 
ex-presidente Lula?

Fonte: Brasil 247
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No dia 13 de maio deste 
ano, um ano após o 
golpe de 2016, o jor-

nalista Merval Pereira, colunista 
do Globo, pediu a prisão da pre-
sidente deposta Dilma Rousseff, a 
partir de uma delação sem provas 
de Mônica Moura, mulher do pu-
blicitário João Santana.

À época, Dilma reagiu dura-

MERVAL, QUE PEDIU PRISÃO DE 
DILMA, SE CALA SOBRE SUPOSTA 
PROPINA DA GLOBO

mente e demonstrou como a 
Globo tenta passar por cima do 
Poder Judiciário para promover 
linchamentos de adversários. “A 
cobertura das Organizações Glo-
bo, defendendo o justiçamento 
de adversários políticos, quer 
substituir o Judiciário – e todas 
as demais instâncias operado-
ras do Direito – pelo escândalo 
midiático. Julgam e condenam”, 

No dia 13 de maio deste ano, um ano após o golpe de 2016, o jornalista Merval Pe-
reira, colunista do Globo, pediu a prisão da presidente deposta Dilma Rousseff, a partir 
de uma delação sem provas de Mônica Moura, mulher do publicitário João Santana; 
à época, Dilma reagiu duramente e demonstrou como a Globo tenta passar por cima 
do Poder Judiciário para promover linchamentos de adversários; “A cobertura das Or-
ganizações Globo, defendendo o justiçamento de adversários políticos, quer substituir 
o Judiciário – e todas as demais instâncias operadoras do Direito – pelo escândalo 
midiático. Julgam e condenam”, disse ela; agora, com a Globo delatada no escândalo 
das propinas do futebol, Merval se mantém calado

disse ela.

Agora, com a Globo delatada 
no escândalo das propinas do fu-
tebol, Merval se mantém calado.  

 Os posiconamentos de Dilma

 O jornalismo de guerra pro-
movido contra mim e o presi-
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Fonte: Brasil 247

dente Lula é a prova de que a 
escalada autoritária contaminou 
radicalmente os formadores de 
opinião pública, como Merval Pe-
reira, que hoje sugere, no Globo, 
a minha prisão.

A cobertura das Organizações 
Globo, defendendo o justiçamen-
to de adversários políticos, quer 
substituir o Judiciário – e todas as 
demais instâncias operadoras do 
Direito – pelo escândalo midiáti-
co. Julgam e condenam.

Buscam se constituir numa 
espécie de poder judiciário para-
lelo sem as garantias da Justiça, 
base do Estado Democrático de 
Direito. Fazem, assim, verdadeiros 
linchamentos, tentando destruir a 

biografia e a imagem de cidadãos 
e cidadãs. Nesse processo, julgam 
sem toga e promulgam sentenças 
sem direito de defesa.

Ferem de morte a liberdade 
de imprensa pois não respeitam a 
diversidade de opinião e a Justiça. 
Selecionam alvos e minimizam 
malfeitos. Seu único objetivo é 
o maior controle oligopólico dos 
meios de comunicação, para im-
por um pensamento único: o seu.

Em outros tempos, em outros 
países, tais práticas resultaram na 
perseguição política e na destrui-
ção da democracia levando à es-
calada da violência e do fascismo.

Não adianta a intimidação. Não 

vou me curvar diante dessas ame-
aças e muito menos do jornalismo 
de guerra praticado pela Globo. 
Nem a tortura me amedrontou.

Repito o que tenho dito, den-
tro e fora do país: o Golpe de 2016 
não acabou. Está em andamento. 
Não foi contra o meu governo, 
apenas. Foi contra o povo brasi-
leiro e o Brasil. Está sendo exe-
cutado todos os dias pela Globo, 
pelo governo golpista e todos 
que tentam desesperadamente 
consolidar o Estado de Exceção e 
a destruição de direitos.

Não vão me calar!

DILMA ROUSSEFF 
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NASSIF: CASO GLOBO DESAFIA O MP 
A PROVAR QUE TRABALHA PARA O 
ESTADO, E NÃO PARA OS MARINHO

Jornalista Luis Nassif, do 
Jornal GGN, escreve a tra-
jetória de procuradores do 

Ministério Público Federal com a 
Globo, que não vem de hoje, mas 
das décadas de 1990 e 2000, e 
consolidada no caso do ‘mensalão’.

“Com a Lava Jato consolida-se 
definitivamente o novo padrão 
de parceria. E o MPF se torna um 
instrumento da Globo, conduzido 
pela cenoura e o chicote. Bastava 
dar foco nas investigações de seu 
interesse, e jogar no limbo as in-
vestigações que não interessavam, 
para tornar o MPF um instrumento 
dócil de seus objetivos políticos”, 

afirma.

Um novo episódio, destaca 
Nassif, foi a delação da JBS, “o co-
rolário dessa atuação”. “Ocorreu 
dias depois do Ministério Público 
espanhol denunciar Ricardo Teixeira 
por corrupção na venda dos direitos 
de transmissão da Copa Brasil - da 
qual a única compradora foi a Glo-
bo”, lembra.

“Têm-se, portanto, um poder 
de Estado sendo conduzido por 
uma organização privada, a Globo”, 
constata o colunista. Para ele, “há 
uma nova Procuradora Geral da 
República, Raquel Dodge, no maior 

desafio que um PGR enfrentou, pro-
vavelmente desde a Constituição: 
provar que o MPF é um poder de 
Estado de fato, e que não existem 
intocáveis na República”.

“São tão abundantes as infor-
mações que jorram do exterior, 
que não será possível esconder 
o fato debaixo do tapete, como 
foi feito em outros tempos com 
tantos inquéritos”, escreve ainda, 
em referência às últimas denún-
cias de corrupção contra a Globo, 
de que pagou propina para obter 
direitos de transmissões de jogos 
de futebol.

Para o jornalista, que revela a trajetória da parceria entre o MPF e a Globo, “há uma 
nova Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, no maior desafio que um PGR en-
frentou, provavelmente desde a Constituição: provar que o MPF é um poder de Estado 
de fato, e que não existem intocáveis na República”; “São tão abundantes as informações 
que jorram do exterior, que não será possível esconder o fato debaixo do tapete, como 
foi feito em outros tempos com tantos inquéritos”, avalia

Fonte: Brasil 247
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WADIH DAMOUS AO 247: HÁ 
ELEMENTOS PARA CASSAR A 
CONCESSÃO DA GLOBO

O deputado Wadih Da-
mous (PT-RJ), que já 
presidiu a seccional flu-

minense da Ordem dos Advogados 
do Brasil, ficou estarrecido com o 
segundo depoimento do delator 
Alejandro Burzaco, que acusou a 
Globo de se envolver num esque-
ma para o pagamento de propinas 
de US$ 15 milhões – o equivalente 
a R$ 50 milhões – para garantir 
direitos de transmissão exclusivo 
das Copas de 2026 e 2030

– O delator argentino é muito 
melhor do que os brasileiros que 
têm aparecido na Lava Jato. Ele 
falou e trouxe elementos que 
comprovam o que disse – aponta 
o deputado.

Segundo Burzaco, que coman-
dava a empresa Torneos y Com-
petencias, ele foi orientado pela 

Globo a abrir uma subsidiária na 
Holanda. Em seguida, teria rece-
bido recursos de uma empresa da 
família Marinho para pagar propina 
ao ex-dirigente argentino Julio 
Grondona, já falecido, numa conta 
suíça secreta no banco Julius Baer.

– A Justiça agora só não rastreia 
a origem e o destino da propina se 
não quiser – diz Damous.

O deputado vai além e afirma 
que há elementos até para se 
propor a cassação da concessão 
da Rede Globo de Televisão. Isso 
porque o artigo 53 da Lei 4.117, 
que trata do setor, estabelece que 
“constitui abuso, no exercício de 
liberdade da radiodifusão, o em-
prego desse meio de comunicação 
para a prática de crime ou contra-
venção”. Ou seja: se for confirmada 
a prática de crime, a empresa pode 

perder a concessão.

Damous diz ainda que o epi-
sódio demonstra que a Operação 
Lava Jato passa longe da grande 
corrupção – ou daquilo que o 
deputado chama de “Roubo com 
R maiúsculo”. E não o faz, segundo 
ele, de forma deliberada.

Ele afirma ainda que, ao corrom-
per cartolas para se tornar mono-
polista no futebol, a Globo agride a 
democracia no Brasil, uma vez que 
amplia sua audiência, sua influên-
cia e seu poder de manipulação.

Em nota, a Globo negou o pa-
gamento de propinas e disse que, 
após realizar uma investigação 
interna, a emissora concluiu pela 
própria inocência.
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GLOBO DEU PROCURAÇÃO A 
DIRETOR ACUSADO DE PAGAR 
PROPINA NO FUTEBOL

Marcelo Campos Pin-
to, responsável pela 
aquisição dos eventos 

esportivos da Rede Globo nas úl-
timas décadas, tinha procuração 
para negociar os contratos no Brasil 
e no exterior em nome da família 
Marinho, dona da emissora.

O documento, obtido pelo Jor-
nal da Record, é datado de 12 de 
março de 2013. No mesmo mês da 
procuração, a Rede Globo, a Televisa 
e a Torneos concordaram em pagar 
US$ 15 milhões de propina para 
garantir os direitos de transmissão 
das Copas do Mundo de 2026 e 
2030, segundo o ex-presidente da 

empresa Torneos Y Competencias, 
Alejandro Burzaco.

A revelação foi feita nesta quar-
ta-feira (15) na audiência de julga-
mento do ex-presidente da CBF 
José Maria Marin, em Nova York.

A operação do FBI para investi-
gar a FIFA, deflagrada em maio de 
2015, tirou o executivo das sombras 
e colocou os negócios dele no foco 
do FBI. A procuração, para tratar ex-
clusivamente da negociação dos di-
reitos de transmissão dos torneios 
da entidade máxima do futebol, 
demonstra o poder e a autonomia 
de que gozava Campos Pinto, então 

diretor de esportes da Globo.

Nos bastidores, Marcelo Campos 
Pinto era o poderoso chefe de es-
portes da Rede Globo com acesso 
direto aos dirigentes da CBF e da 
FIFA. Com a eclosão do escândalo, 
foi exposta a relação próxima do 
executivo com cartolas investiga-
dos e presos. O ex-diretor da Globo 
deixou a emissora dias depois da 
extradição de Marin para os Estados 
Unidos.

As informações são de reporta-
gem de Luiz Carlos Azenha e Tony 
Chastinet no R7.

Fonte: Brasil 247
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GLOBO TERÁ A PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA QUE NÃO OFERECE A LULA?

Acusada pelo delator ar-
gentino Alejandro Burza-
co de pagar propinas na 

compra de direitos de transmissão 
de jogos de futebol, a Globo soltou 
nota, para dizer que está à disposi-
ção dos Estados Unidos e que não 
cometeu crimes de corrupção.

É a primeira vez que o maior 
conglomerado de mídia do Brasil 

é envolvido diretamente no escân-
dalo, que se desenrola desde 2015. 
Segundo o delator, o acerto para o 
pagamento da propina teria sido 
feito em junho de 2012, durante 
um jantar em Buenos Aires, do qual 
participaram o então presidente 
da CBF, José Maria Marin; do atual 
ocupante do cargo, Marco Polo Del 
Nero; e do então diretor de Esportes 
da Globo, Marcelo Campos.

A grande questão é saber se a 
Globo terá o mesmo tratamento 
que concede aos alvos que perse-
gue no Brasil, como o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que a Glo-
bo pretende condenar para impedi-
-lo de disputar as próximas eleições.

Acusada por um delator de pagar propinas na compra de direitos de transmissão de 
jogos de futebol, a Globo soltou nota, para dizer que está à disposição dos Estados Unidos; 
é a primeira vez que o maior conglomerado de mídia do Brasil é envolvido diretamente 
no escândalo, que se desenrola desde 2015; segundo o empresário argentino Alejandro 
Burzaco, o acerto para o pagamento da propina teria sido feito em junho de 2012, du-
rante um jantar em Buenos Aires, do qual participaram o então presidente da CBF, José 
Maria Marin; o atual presidente Marco Polo Del Nero e o então diretor de Esportes da 
Globo, Marcelo Campos; a grande questão é saber se a Globo terá o mesmo tratamento 
que concede aos alvos que persegue no Brasil, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que a Globo pretende condenar para impedi-lo de disputar as próximas eleições

Fonte: Brasil 247
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KFOURI COMENTA O ESCÂNDALO GLOBO: 
AQUI, TODOS NEGAM

“No que diz respeito ao Brasil, a TV Globo não só nega ter pago propinas aos cartolas 
como informa ter feito sindicância interna e ouvido de seu ex-executivo na área, Marcelo 
Campos Pinto, que jamais pagou um tostão fora dos contratos, além de se colocar à dis-
posição da Justiça americana, ‘por uma questão de honra’. Campos Pinto não foi achado 
hoje pelo ‘Jornal Nacional’, assim como Ricardo Teixeira”, comenta o jornalista Juca Kfouri

O jornalista Juca Kfouri 
também comentou o 
caso Globo e ironizou 

o fato de o Jornal Nacional não 
ter conseguido nem achar seu ex-
-diretor na reportagem que fez 
sobre o caso.

Confira, abaixo, trechos de seu 
texto publicado no Uol:

Os acusados de hoje na Corte de 
Nova Iorque que julga o escândalo 
da Fifa ou negam as acusações ou 
se escondem.

No que diz respeito ao Brasil, a 
TV Globo não só nega ter pago pro-
pinas aos cartolas como informa ter 
feito sindicância interna e ouvido de 

seu ex-executivo na área, Marcelo 
Campos Pinto, que jamais pagou 
um tostão fora dos contratos, além 
de se colocar à disposição da Justiça 
americana, “por uma questão de 
honra”.

Campos Pinto não foi achado 
hoje pelo “Jornal Nacional”, assim 
como Ricardo Teixeira.

Enfim, Temer nega, Aécio nega, 
Gedel nega, Padilha nega, Moreira 
Franco nega e Lula também nega.

Em quem acreditar?

No Brasil, protela-se.

Nos Estados Unidos, não.
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PIMENTA COBRA UMA LAVA JATO DO ESQUEMA 
GLOBO

O deputado federal Paulo 
Pimenta (PT-RS) cobrou 
uma investigação pro-

funda sobre as denúncias de que 
o Grupo Globo pagou propina a 
dirigentes do futebol por direitos 
de transmissão de jogos das copas 
Libertadores da América e Sulame-
ricana.

O deputado pediu a abertura 
de investigação como foi feita pela 
operação Lava Jato. “Por que o 
Dr. Janot e os Golden Boys nunca 

abriram uma Lava Jato do esque-
ma CBF/ Globo? Por que nenhuma 
investigação avançou no Brasil?”, 
questionou Pimenta em sua conta 
no Twitter. 

Deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) cobrou nesta quarta-feira, 15, uma investi-
gação profunda sobre as denúncias de que o Grupo Globo pagou propina a dirigentes 
do futebol por direitos de transmissão de jogos das copas Libertadores da América e 
Sulamericana; “Precisou surgir uma investigação nos EUA, para que fosse dito o que to-
dos sabiam: A Globo paga propina para dirigentes do futebol”, diz Pimenta; o deputado 
pediu a abertura de investigação como foi feita pela operação Lava Jato; “Por que o Dr. 
Janot e os Golden Boys nunca abriram uma Lava Jato do esquema CBF/ Globo? Por que 
nenhuma investigação avançou no Brasil?”, questionou Pimenta em sua conta no Twitter 

Fonte: Brasil 247
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BURZACO DIZ QUE GLOBO 
NEGOCIOU PROPINA PARA 
MUITO ALÉM DA COPA DE 2022

O jornal ista  que vem 
acompanhando o jul-
gamento do “FIFAGate” 

e transmitindo ao vivo pelo Twitter, 
Ken Bensinger, do BuzzFeedNews, 
afirmou que o esquema de propi-
na da Globo com os cartolas para 
a transmissão dos campeonatos 
da Libertadores e Sul-Americana 
estavam sendo negociados “para 
muito além de 2022”.

Hoje foi o terceiro dia de julga-
mento. Bensinger escreveu: “Em 
um comunicado na terça-feira, a 
Globo disse que não ‘faz ou tolera 
pagamentos de propinas’. Mas 
hoje, Burzaco disse que a TV Globo 
pagou parte dos US$ 15 milhões 

de suborno para os direitos 2026 e 
2030 da Copa do Mundo”.

A informação foi dada por Ale-
jandro Burzaco, empresário argen-
tino da Torneos y Competencias (ex 
TyC) e, após se entregar, uma das 
maiores testemunhas de acusação 
dos investigadores.

Burzaco arrolou a Globo, até 
então mencionada apenas indire-
tamente, e também a Televisa, a 
Media Pro, a Fill Play, a Traffic e a Fox 
Sports. E, ainda, narrou encontros 
do então diretor da Globo Esporte, 
Marcelo Campos Pinto, com carto-
las do esquema (Julio Humberto 
Grondona, José Maria Marin, Marco 

Polo Del Nero) para negociar as 
propinas.

O portal GGN noticiou que a TV 
Globo, Televisa e Torneos [y Com-
petencias] concordaram em pagar 
US$ 15 milhões ao vice-presidente 
da FIFA na época, Grondona, pelos 
direitos de transmissão das Copas 
do Mundo 20126 a 2030 no Brasil e 
na América Latina. 

Mas, em outro dos pontos altos 
das acusações dos depoentes, Ken 
Bensinger trouxe outro contra a 
rede Globo: o esquema de corrup-
ção da FIFA e emissores de televisão 
da América não tinha data para 
acabar.

Fonte: Brasil 247

O jornalista que vem acompanhando o julgamento do “FIFAGate” e transmitindo ao 
vivo pelo Twitter, Ken Bensinger, do BuzzFeedNews, afirmou que o esquema de propina 
da Globo com os cartolas para a transmissão dos campeonatos da Libertadores e Sul-
-Americana estavam sendo negociados “para muito além de 2022”; “Em um comunicado 
na terça-feira, a Globo disse que não ‘faz ou tolera pagamentos de propinas’. Mas hoje, 
Burzaco disse que a TV Globo pagou parte dos US$ 15 milhões de suborno para os direitos 
2026 e 2030 da Copa do Mundo”, escreveu o jornalista
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JESSÉ SOUZA ANTEVIU 
A DERROCADA DA REDE 
GLOBO

O jornalista Fábio Ribeiro lembra que o sociólogo 
Jessé de Souza foi profético sobre os destinos da emis-
sora, em seu livro “A Elite do Atraso”; “Tendo a Globo 
sido parceira da CBF e da FIFA durante décadas, pode-
mos imaginar o que a CIA e a NSA têm cartas na manga 
contra a Globo, depois da devassa que realizaram na 
entidade maior do futebol mundial”, disse Jessé

A Rede Globo conseguiu 
derrubar Dilma Rous-
seff, mas o clã Marinho 

não logrou o que mais desejava. A 
empresa deles não vai ficar imune 
ao escândalo de corrupção inter-
nacional que eles mesmos patro-
cinaram, escreve Fábio Ribeiro no 
Jornal GGN.

Para Ribeiro, “quem apoiar ou 
se apoiar na TV do clã Marinho 
será automaticamente associa-
do à corrupção da FIFA e isto 
certamente aumentará o poder 
de foto dos adversários da onda 
neoliberal imposta ao país pelo 

golpe político/jurídico/midiático 
de 2016”. Outra consequência 
da visibilidade da corrupção da 
Rede Globo será o interesse maior 
despertado pela obra de Jesse 
Souza. No livro A Elite do Atraso 
o estudioso foi profético:

“Como a condução do pro-
cesso golpista é, em grande par-
te, externa, existe, inclusive, a 
bem fundada suspeita de alguns 
de nossos melhores jornalistas 
investigativos de que a Globo 
já esteja em mãos do serviço 
de espionagem americano que 
tudo sabe, posto que espiona, 

controla e tem acesso a toda a 
informação trocada de modo 
digital no planeta. Tendo a Globo 
sido a emissora eleita parceira da 
CBF e da FIFA durante décadas, 
resta ao cidadão, ainda não feito 
de completo imbecil, imaginar o 
que a CIA e a NSA têm na manga 
potencialmente contra a Globo, 
depois da devassa que realizaram 
nos negócios escusos da entidade 
maior do futebol mundial.” (A Elite 
do Atraso, editora  Casa da Palavra, 
Rio de Janeiro, 2017, p. 227)

Jesse Souza também estudou 
de que maneira a Rede Globo 
adquiriu e exercitou um poder 
político quase ilimitado que de-
sestabilizou a democracia bra-
sileira: “A história da sociedade 
brasileira contemporânea não 
pode ser compreendida sem que 
analisemos a função da mídia e 
da imprensa conservadora. É a 
grande mídia que irá assumir a 
função dos antigos exércitos de 
cangaceiros, que é assegurar e 
aprofundar a dominação da elite 
dos proprietários sobre o restante 
da população.” (A Elite do Atraso, 
editora  Casa da Palavra, Rio de 
Janeiro, 2017, p. 214)

É óbvio que ao se esforçar para 
derrubar Dilma Rousseff o clã Ma-
rinho não estava interessado em 
combater a corrupção. O que os 
donos da Rede Globo queriam é se 
proteger contra a corrupção muito 
maior que eles mesmos praticaram 
ao longo das últimas décadas para 
garantir os direitos de retransmis-
são dos jogos da Copa do Mundo.
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O SUSPEITO SILÊNCIO DO MPF 
NO CASO GLOBO

Ao longo da Operação Lava 
Jato, tornou-se evidente a 
existência de uma aliança 

entre o Ministério Público Federal, a 

Polícia Federal e a mídia, que fez a 
sua parte com uma cobertura espe-
taculosa, desprezando a presunção 
da inocência dos investigados e 

“Até agora, o Ministério Público Federal fez silêncio absoluto sobre as revelações do 
empresário argentino Alejandro Burzaco a uma corte de Justiça de Nova York, apontando 
a TV Globo como um dos veículos que teriam pago propina para garantir exclusividade na 
compra de direitos de transmissão dos jogos da Copa Libertadores da América e da Copa 
Sulamericana de Futebol. Passado o feriado desta quarta-feira, a persistência do silêncio 
do Ministério Público sobre o assunto será suspeita, fortalecendo a percepção de que sua 
vigilância também é seletiva”, comenta a colunista Tereza Cruvinel; ela destaca que, “se o 
MP resolver demonstrar seu interesse pelo assunto, pode começar pedindo a cooperação 
da Justiça americana neste caso”; “O que os silencia é o desconforto de ter que investigar 
um parceiro nacional tão estratégico, observando o devido processo legal, embora não 
o tenham feito em relação a muitos investigados da Lava Jato”, analisa

Por Tereza Cruvinel
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executando a divulgação seletiva 
das delações premiadas vazadas por 
procuradores ou delegados federais. 
Os veículos do grupo Globo foram 
parceiros especiais desta aliança, 
comparecendo com suas equipes na 
hora exata para documentar prisões 
e conduções coercitivas. Até agora, o 
Ministério Público Federal fez silêncio 
absoluto sobre as revelações do em-
presário argentino Alejandro Burzaco 
a uma corte de Justiça de Nova York, 
apontando a TV Globo como um 
dos veículos que teriam pago pro-
pina para garantir exclusividade na 
compra de direitos de transmissão 
dos jogos da Copa Libertadores da 
América e da Copa Sulamericana 
de Futebol. Passado o feriado desta 
quarta-feira, a persistência do silêncio 
do Ministério Público sobre o assunto 
será suspeita, fortalecendo a percep-
ção de que sua vigilância também é 
seletiva.

A TV Globo – que recentemente 
reestruturou toda a área de esportes, 
entregando seu comando a Roberto 
Marinho Neto, filho de José Roberto 
Marinho, negou as acusações, alegou 
a realização de sindicância interna 
que não encontrou irregularidades 
e colocou-se à disposição da justiça 
americana. Como todas as pessoas 
físicas e jurídicas, faz jus à presunção 
da inocência mas, agora, a situação 
exige que o assunto seja examinado 
também pelas autoridades nacio-
nais. A situação complicou-se nesta 
quarta-feira com novo depoimento 
de Buzarco afirmando que a Globo 
participou de um esquema de pro-
pinas da ordem de US$ 15 milhões, 
o equivalente a R$ 50 milhões, para 
garantir a exclusividade nas trans-
missões das Copas de 2026 e 2030. 
Forneceu detalhes sobre a operação, 
que teria envolvido depósitos numa 
conta na Suíça em favor de um ex-
-dirigente da Fifa, Julio Grondona, já 

falecido. A empresa de Buzarco teria 
sido intermediária do pagamento, 
segundo informação do site Buzzfeed, 
que tem feito a cobertura mais aguer-
rida do escândalo no futebol global, 
investigado pela justiça americana. 
Delatores mentem ou podem mentir, 
em busca de proteção judicial, não 
podendo suas delações ser tomadas 
como base para condenação. Mas 
aqui no Brasil, especialmente em re-
lação a alvos do PT, a mídia em bloco, 
Globo incluída, sempre tomou as de-
lações como base para condenações 
midiáticas antes do proferimento de 
sentença.

Outro elemento fundamental para 
o êxito da Lava Jato foi a cooperação 
internacional com autoridades ju-
diciárias estrangeiras de combate à 
corrupção. Tanto o juiz Sergio Moro 
como o ex-procurador-geral Rodri-
go Janot estabeleceram uma sólida 
aliança com juízes e procuradores dos 
Estados Unidos. Se o Ministério Públi-
co resolver demonstrar seu interesse 
pelo assunto, pode começar pedindo 
a cooperação da Justiça americana 
neste caso. No tribunal do Brooklyn, 
em Nova York, terá seguimento nos 
próximos dias o julgamento da acusa-
ção de procuradores americanos, que 
acusam dirigentes mundiais de fute-
bol de terem recebido R$ 500 milhões 
em propinas nas últimas décadas. Os 
procuradores brasileiros certamente 
vêm acompanhando o assunto. O 
que os silencia é o desconforto de ter 
que investigar um parceiro nacional 
tão estratégico, observando o devido 
processo legal, embora não o tenham 
feito em relação a muitos investigados 
da Lava Jato.

Fonte: Brasil 247
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ACUSAÇÃO DE PROPINA DA 
GLOBO É DESTAQUE NO NEW 
YORK TIMES

O maior jornal dos Estados 
Unidos, o The New York 
Times destacou em sua 

edição de hoje a notícia de que a 
Globo e outros grupos de comunica-
ção pagaram propinas para adquirir 
direitos de transmissão.

Tanto a Globo quanto a Traffic, 
de J.Hawilla, sócio da emissora estão 
sendo investigadas.

Abaixo, um trecho da reporta-
gem:

Burzaco disse que outras em-
presas de mídia, incluindo Traffic, 
Televisa, Media Pro, TV Globo e Full 
Play Argentina, também pagaram 
subornos por direitos de futebol. 
Em uma declaração, a Globo negou 
veementemente fazer subornos e 
disse que estava disposta a coope-
rar com as autoridades dos Estados 
Unidos.

O testemunho chegou no se-
gundo dia do julgamento de três 
ex-oficiais de futebol sul-america-

nos acusados   de receber subornos 
em uma extensa investigação sobre 
a corrupção da Fifa, o órgão de 
governo do esporte. Burzaco, o ex-
-chefe da Torneos e Competencias, 
que se declarou culpado de conspi-
ração de ofensas e outras acusações, 
surgiu como uma testemunha cha-
ve contra José Maria Marin, Manuel 
Burga e Juan Ángel Napout.

Maior jornal dos Estados Unidos, o The New York Times destacou em sua edição de 
hoje a notícia de que a Globo e outros grupos de comunicação pagaram propinas para 
adquirir direitos de transmissão; tanto a Globo quanto a Traffic, de J.Hawilla, sócio da 
emissora estão sendo investigadas

Fonte: Brasil 247



NO
VO

S 
RU

M
OS

 N
EW

S 
| N

º1
4 

NO
VE

M
BR

O 
20

17

27

Fonte: Brasil 247

RICARDO TEIXEIRA NEGOCIA DELAÇÃO E 
APAVORA GLOBO

Acusada por um delator argentino de pagar propina por direitos de transmissão 
no futebol, a Globo também acompanha com apreensão os desdobramentos de ou-
tro possível acordo de delação que deverá detalhar em minúcias a sua participação 
no esquema de corrupção; trata-se da delação que o ex-presidente da CBF Ricardo 
Teixeira trata fechar com o Departamento de Justiça dos EUA; além dos americanos, 
Teixeira, que presidiu a CBF entre 1989 e 2012, tem contra si investigação e ordem 
de prisão da justiça espanhola; ele é acusado de formar uma “organização criminosa” 
com Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, e com isso lavar dinheiro em comis-
sões ilícitas de amistosos da seleção brasileira, cujos direitos de transmissão são de 
exclusividade da Globo há anos

Acusada por um dela-
tor argentino de pagar 
propina por direitos de 

transmissão no futebol, a Globo 
também acompanha com apreen-
são os desdobramentos de outro 
possível acordo de delação que 
deverá detalhar em minúcias a 
sua participação no esquema de 
corrupção.

Trata-se da delação que o ex-
-presidente da CBF Ricardo Tei-
xeira trata com o Departamento 
de Justiça dos Estados Unidos. 
Em maio de 2015, o FBI e a Pro-

curadoria Geral dos EUA iniciaram 
uma longa investigação sobre a 
Fifa e Ricardo Teixeira foi um dos 
nomes acusados de abuso de 
poder contínuo. Além dele, o seu 
sucessor na CBF, Marco Polo Del 
Nero, também está sob investi-
gação dos americanos e ambos 
evitam sair do país.

No início de 2017, o nome do 
cartola foi citado pelo ex-presi-
dente da Conmebol, o uruguaio 
Eugenio Figueiredo, que revelou à 
polícia americana que Teixeira era 
o líder da divisão de propinas no 

futebol da América do Sul.

Ricardo Teixeira, que presidiu 
a CBF entre 1989 e 2012, tem con-
tra si ordem de prisão da justiça 
espanhola. Ele é acusado de for-
mar uma “organização criminosa” 
com Sandro Rosell, ex-presidente 
do Barcelona, e com isso lavar 
dinheiro em comissões ilícitas de 
amistosos da seleção brasileira. 
Rosell foi preso no mês de junho.
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DAMOUS IRONIZA GLOBO: NÃO 
VAI TER COERCITIVA?

O deputado federal Wadih 
Damous (PT-RJ) usou de 
ironia para cobrar inves-

tigação das autoridades brasileiras 
sobre o pagamento de propina pelo 
Grupo Globo por direitos de trans-
missão de jogos das copas Liberta-
dores da América e Sulamericana. 
O caso foi denunciado à Justiça dos 
Estados Unidos, pelo delator argen-
tino Alejandro Burzaco

“Algum Marinho vai ter condu-
ção coercitiva ou prisão preventiva 
ou isso só vale pra petista? Pra Glo-
bo o que vale é o devido processo 
legal?”, questionou Damous em sua 

conta no Twitter. 

O deputado Paulo Pimenta 
também cobrou uma investigação 
como a Lava Jato sobre o esquema 
envolvendo a Globo. “Por que o 
Dr. Janot e os Golden Boys nunca 
abriram uma Lava Jato do esque-
ma CBF/ Globo? Por que nenhuma 
investigação avançou no Brasil?”, 
questionou Pimenta (leia mais).

O delator Alejandro Burzaco 
disse que, em junho de 2012, par-
ticipou de um jantar no restaurante 
Tomo Uno, em Buenos Aires, com 
a presença do então presidente 

da CBF, José Maria Marin; do atual 
ocupante do cargo, Marco Polo Del 
Nero; e do então diretor de Esportes 
da Globo, Marcelo Campos.

Na ocasião, segundo Burzaco, o 
grupo acertou que os pagamentos 
de propina feitos em decorrência 
dos direitos de transmissão das 
copas Libertadores e Sulamerica-
na — que antes eram destinados a 
Ricardo Teixeira — seriam divididos, 
dali em diante, entre Marin e Del 
Nero.

O deputado Wadih Damous (PT-RJ) usou de ironia para cobrar investigação das au-
toridades brasileiras sobre o pagamento de propina, pelo Grupo Globo, por direitos de 
transmissão de jogos das copas Libertadores da América e Sulamericana; “Algum Marinho 
vai ter condução coercitiva ou prisão preventiva ou isso só vale pra petista? Pra Globo 
o que vale é o devido processo legal?”, questionou Damous em sua conta no Twitter; o 
deputado Paulo Pimenta (PT-RS) cobrou uma Lava Jato para investigar o caso

Fonte: Brasil 247
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Fonte: Brasil 247

AL JAZEERA REVELA RELAÇÃO ENTRE A 
GLOBO E O GOLPE

Emissora do Catar Al Jazeera está fazendo uma série especial sobre o oligopólio da 
mídia no Brasil; o programa The Listening Post, em inglês, foi veiculado pela primeira 
vez, e mostrou como a Rede Globo trabalhou para deslegitimar os governos de Lula 
e Dilma e revela ainda como o grupo atuou para influenciar no impeachment que 
derrubou a presidente eleita

A emissora do Catar Al Ja-
zeera está fazendo uma 
série especial sobre o 

oligopólio da mídia no Brasil. O 
programa The Listening Post, em 
inglês, foi veiculado pela primeira 
vez, e mostrou como a Rede Glo-
bo trabalhou para deslegitimar 
os governos de Luiz Inácio Lula 
da Silva e de Dilma Rousseff. E 
revela ainda como o grupo atuou 
para influenciar no impeachment 
que derrubou a presidente eleita.

“Estamos no Rio, ao invés de 
Brasília, porque é aqui que se 

encontra o verdadeiro poder no 
Brasil: a sede da Rede Globo, o 
maior e mais poderoso conglo-
merado de mídia da América do 
Sul. Uma organização com tanta 
influência que barões da mídia 
como Rupert Murdoch e Silvio 
Berlusconi só poderiam sonhar”, 
diz a reportagem.

A Al Jazeera entrevistou jorna-
listas especializados em concen-
tração do poder midiático, como 
Beatriz Barbosa, do coletivo Inter-
vozes, e Laurindo Lalo Leal Filho.

O especial detalha também que 
a Globo possui 122 estações de 
TVs regionais, além da nacional, do 
jornal impresso O Globo, das redes 
de rádio e do canal de notícia 24h 
GloboNews.
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NASSIF: RELAÇÕES ENTRE 
CBF, FIFA E GLOBO FAZEM A 
DIFERENÇA NA JUSTIÇA

O colunista Luis Nassif, em 
artigo no Jornal GGN, 
destrincha a intricada 

rede de relações entre CBF, Fifa e a 
Rede Globo, cujos escândalos têm 
vindo cada vez mais à tona.

Nassif começa destacando a 
simbiose entre a Globo e o Minis-

tério Público, além do poderio que 
essa parceria produziu. A partir daí, 
o jornalista desenreda a teia com 
as entidades do futebol.  papel da 
Globo não foi apenas o de provedo-
ra inicial dos recursos distribuídos 
pelas diversas peças da engrena-
gem criminosa. Foi fundamental 
também para a blindagem política 

“O papel da Globo não foi apenas o de provedora inicial dos recursos distribuídos pelas 
diversas peças da engrenagem criminosa. Foi fundamental também para a blindagem 
política de Ricardo Teixeira”, escreve Luis Nassif, que destrincha em um artigo a intricada 
rede de relações entre CBF, Fifa e a Rede Globo, cujos escândalos têm vindo cada vez 
mais à tona



de Ricardo Teixeira.”

Confira abaixo trechos do 
texto:

“Antes da Lava Jato e das jor-
nadas de junho de 2013, já havia 
um acordo tácito entre a imprensa 
- Globo à frente - e procuradores.

Matérias penais sempre rende-
ram leitura e audiência. A mídia ia 
atrás dos escândalos investigados, 
selecionava alguns e lhes dava 
visibilidade. Sua participação era 
duplamente vantajosa para o pro-
curador contemplado. Dando vi-
sibilidade ao processo, reduzia as 
resistências dos juízes. E elevava o 
procurador, ainda que provisoria-
mente, ao status de celebridade.

Cunhou-se uma expressão no 
MPF: só vai para frente processos 
que a mídia bate bumbo.

(...)

Com a Lava Jato consolida-se 
definitivamente o novo padrão 
de parceria. E o MPF se torna um 
instrumento da Globo, conduzido 
pela cenoura e o chicote. Bastava 
dar foco nas investigações de 
seu interesse, e jogar no limbo as 
investigações que não interessa-
vam, para tornar o MPF um ins-
trumento dócil de seus objetivos 
políticos.S

Nassif destaca então o poderio 
oriundo da parceria.

“Têm-se, portanto, um poder 
de Estado sendo conduzido por 
uma organização privada, a Glo-
bo. Aí se entra em um terreno 
pantanoso: como se comporta 
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Fonte: Brasil 247

essa organização na sua atividade 
corporativa?

É importante a diferença entre 
as palavras e os atos.

Têm-se aí todos os ingredien-
tes de uma associação criminosa. 
Conforme descrito pela CPI:

O núcleo diretivo da CBF está 
conformado nos seus principais 
dirigentes (presidente, vice-pre-
sidentes e diretores) que, com 
unidade de desígnios, executam 
planos criminosos, objetivando o 
enriquecimento ilícito.

O núcleo empresarial está 
assentado nas empresas contratu-
almente ajustadas com a entidade 
nos acordos comerciais, com com-
binação de preços para pagamen-
to de vantagens indevidas.

O núcleo financeiro comporta 
determinadas empresas respon-
sáveis pela transferência dos 
ativos ilícitos aos dirigentes e fun-
cionários da CBF, além daquelas 
interpostas nos acordos comer-
ciais celebrados entre a CBF e as 
contratadas (núcleo empresarial), 
cabendo as postadas de permeio 
o repasse de parte das comissões 
ao núcleo diretivo, como forma 
de propinas.

O esquema montado pela 
organização criminosa extre-
mamente sofisticado e de difícil 
elucidação. Por isso, a atuação do 
FBI na prisão do ex-presidente 
JOSÉ MARIA MARIN, na Suíça, por 
crimes relacionados ao FIFA CASE, 
mesmo caso em que RICARDO 
TERRA TEIXEIRA, MARCO POLO 
DEL NERO e outros brasileiros 

foram denunciados pelo Departa-
mento de Justiça Americano.

O papel da Globo não foi ape-
nas o de provedora inicial dos re-
cursos distribuídos pelas diversas 
peças da engrenagem criminosa. 
Foi fundamental também para 
a blindagem política de Ricardo 
Teixeira.”
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EXCLUSIVO: JUSTIÇA DE NY 
MOSTRA O CAMINHO DA 
PROPINA DA GLOBO

Nas reportagens que tem 
feito sobre o escândalo 
Fifa, em que é acusada 

de participar de um esquema de 
propinas de R$ 50 milhões para 
garantir direitos de exclusividade 
nas Copas do Mundo de 2026 e 

2030, e também em torneios sul-
-americanos, a Globo tem afirmado 
que o delator Alejandro Burzaco, da 
empresa Torneos y Competencias, 
não esclareceu como a propina 
teria chegado às mãos do cartola 
argentino Julio Grondona, já fale-

cido, que negociava os direitos de 
transmissão.

Nada mais falso. A ata do depoi-
mento de Burzaco em seu segundo 
dia de depoimento, ocorrido nesta 
quarta-feira 15, foi obtida pela 
reportagem do 247 e mostra com 
clareza como dinheiro saiu do cai-
xa da Globo e parou nas contas de 
Grondona. “Os direitos foram trans-
mitidos à Teleglobo no Brasil. Para 
isso, a T&T Netherlands recolheria 
da Teleglobo e usaria parte dos fun-
dos da T&T Netherlands para pagar 
subornos”, disse Burzaco. Ele afirma 
ainda que os direitos de transmissão 
foram negociados abaixo do valor 
real de mercado, justamente para 
que houvesse espaço para propinas.

Em seu depoimento, em que a 
Globo é citada 14 vezes, ele também 
detalha propinas pagas a José Maria 
Marin e Marco Polo del Nero, o ex e 
o atual presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol. Só na Copa 
América de 2015, o equivalente a R$ 
10 milhões teria sido pago à dupla e 
a Ricardo Teixeira, que os antecedeu 
no cargo. Marin é citado 32 vezes no 
documento desta quinta-feira 16 – 
Del Nero aparece em 41 citações.

Burzaco também afirma que a 
T&T Netherlands foi criada na Ho-
landa justamente com o propósito 
de pagar propinas.

Ao contrário do que diz a Globo, em suas notas à im-
prensa, o delator Alejandro Burzaco (esq. abaixo) aponta 
com clareza a forma como a Globo pagou propinas a Fifa, 
por meio do ex-diretor Marcelo Campos Pinto (esq. acima) 
para garantir direitos exclusivos de transmissão de eventos 
esportivos, como as Copas do Mundo de 2026 e 2030; o 
dinheiro saiu da Teleglobo, na Holanda, foi remetido para 
a T&T, de Burzaco, também na Holanda, e de lá seguiu para 
as contas suíças do cartola Julio Grondona, que decidia 
sobre direitos de transmissão; no documento da corte de 
Nova York sobre o terceiro dia de julgamento, obtido pela 
reportagem do 247, a Globo é citada 14 vezes; a ata do 
depoimento também revela as propinas pagadas a José 
Maria Marin e Marco Polo del Nero (à dir.), o ex e o atual 
presidente da CBF

Fonte: Brasil 247
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E SE MARCELO CAMPOS 
PINTO DECIDIR CONTAR O 
QUE SABE?

1 - Até os micos que vivem no 
Jardim Botânico, bairro onde está 
a sede da Globo, conhecem as 
relações “incestuosas pouco con-
vencionais” entre Marcelo Cam-
pos PINTO, o ex-todo-poderoso 
do futebol da emissora, e a carto-
lagem nacional e internacional. 
A Globo vive do tripé criado por 
Boni até hoje: jornalismo, novela 
e.....futebol. Pinto, Ricardo Teixeira, 
Del Nero(atual presidente da CBF) 
e J. Hawilla, o dono da agência de 
marketing-lavanderia que num 
acordo de delação premiada de-
volveu a bagatela de 500 milhões 
de dólares, sempre foram irmãos 
siameses. Num dado momento 
da guerra por audiência a Record 
chegou a oferecer quase o dobro 
aos cartolas pelo Brasileirão. Por 
que recusaram? Os siameses 
sempre tiveram todos “no bolso”. 

A família Marinho, “claro”, nunca 
soube de nada.

2 - O ARQUEIRO (“enquanto 
houver bambu lá vai flecha!”) 
Rodrigo Janot teve a seu dispor 
todas estas informações. Esco-
lheu não investigar. Simulacro 
de enxadrista político travestido 
de procurador, o amigo de bar 
da JBS sabia que sua conspiração 
dependia do apoio midiatico da 
Globo. Até as capivaras do zoo-
lógico de Brasília sabem de onde 
saíam as “informações exclusivas” 
que fizeram de Bonner o popstar 
do jornalismo espetáculo.

3 - O AÇOUGUEIRO Joesley Ba-
tista, segundo maior anunciante 
da Globo, teve sua imunidade 
total assinada em tempo recorde 
pelo ARQUEIRO. “Você me prote-

ge e aos meus que e eu te ajudo”. 
Um acordo de reciprocidade bá-
sico.

4 - Com o cerco se fechando, 
começa a bater desespero na CAR-
TOLAGEM. Marin, ex-presidente 
da CBF em prisão domiciliar nos 
EUA, afirma que Del Nero era o 
chefe da máfia. Nos bastidores, a 
troca de ameaças veladas entre o 
PINTO e a GLOBO está a mil. Assim 
que estourou o escândalo o PINTO 
foi tirado de cena, recebendo uma 
bolada milionária da Família para 
sumir e ficar calado. Se a emissora 
agora jogá-lo ao mar, ele abre a 
boca. Se o PINTO falar teremos um 
grande escândalo internacional e 
o cataclisma do futebol brasileiro. 
Os Marinho ficarão numa defensi-
va inimaginável.

5 - Quem conhece Wall Street 
e afirma que o FBI se move pelo 
combate à corrupção é cínico, ou 
está ganhando muito dinheiro por 
lá. Só neófitos ou traidores cons-
cientes não compreendem que 
as instituições, em qualquer país 
do mundo, agem em estreita sin-
tonia com os interesses nacionais 
estratégicos. O futebol é um dos 
poucos mercados globais onde os 
EUA tem papel secundário. Tentou 
entrar via Jordânia, apoiando a 
candidatura do príncipe jorda-
niano à FIFA, mas foi derrotado. A 
próxima Copa será na Rússia, uma 
potência nuclear que vive contra-
riando interesses estratégicos dos 
EUA. Que tal explodir isto?

Se o PINTO virar PATO e resolver 
falar, o mundo vai tremer. Como 
diz Celso Amorim, “quem quiser, 
que acredite em coincidências. 
Eu só acredito em teoria da cons-
piração.”

Por Ricardo Cappelli
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DILMA À TV 247: “UM MUNDO 
SEM GLOBO É NECESSÁRIO”

“Um mundo sem Globo não só 
é possível, um mundo sem Globo é 
necessário”. 

A afirmação foi feita pela presi-
dente deposta Dilma Rousseff em 
entrevista exclusiva à TV 247 na 
terça-feira 31, em resposta a uma 
afirmação do jornalista Leonardo 
Attuch, de que “um mundo sem 
Globo é possível”.

Dilma defendia a ideia de uma 
constituinte exclusiva para se fazer 

uma reforma política. Para ela, essa 
“é a forma mais democrática de se 
fazer uma reforma no Brasil”.

“Você quer fazer uma reforma 
no Brasil? Convoque uma consti-
tuinte e paute algumas coisas que 
eu acredito que são essenciais para 
o futuro”, afirmou.

“Nós não podemos continuar 
com uma mídia controlada por qua-
tro ou cinco famílias”, exemplifica. 
Ela defendeu a regulação do setor 

de comunicação como se faria “em 
qualquer segmento econômico e 
social, que é a regulação econômica, 
impedir que haja concentração”.

“No caso da informação, a con-
centração é gravíssima. Que é pegar 
uma concessão de televisão por 
exemplo e vender uma versão só”, 
destacou.

Presidente deposta Dilma Rousseff acredita que uma constituinte exclusiva é a forma 
mais democrática de se fazer uma reforma política no Brasil, com pautas que para ela “são 
essenciais para o futuro”; “Nós não podemos continuar com uma mídia controlada por 
quatro ou cinco famílias”, exemplifica, em entrevista à TV 247; ela defende a regulação 
do setor como se faria “em qualquer segmento econômico e social, que é a regulação 
econômica, impedir que haja concentração”; “No caso da informação, a concentração é 
gravíssima. Pegar uma concessão de televisão e vender uma versão só”, destacou

Fonte: Brasil 247
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CAMPOS PINTO SE RECUSOU A ASSUMIR 
A CULPA PELAS PROPINAS DA GLOBO, DIZ 
NASSIF

O jornalista Luis Nassif 
revela, em sua coluna 
no Jornal GGN, que 

Marcelo Campos Pinto, ex-diretor 
da Globo que participou direta-
mente do pagamento de propinas 
da emissora, se recusou a assumir 
a culpa pelo esquema.

De acordo com Nassif, assim 
que estourou o escândalo do caso 
FIFA, em 2015, “a Globo tratou 
de demitir seu principal lobista, 
Marcelo Campos Pinto, mais 

três executivos que participaram 
diretamente dos esquemas de 
propinas”.

Os três executivos toparam um 
acordo com a emissora em que 
receberiam uma bolada em troca 
da garantia de que não iriam tra-
balhar em nenhum concorrente e 
assumiriam a culpa das propinas 
caso as investigações chegassem 
à Globo. Marcelo se recusou e não 
assinou o acordo.

Jornalista afirma que, assim que estourou o escândalo do caso FIFA, em 2015, “a Glo-
bo tratou de demitir seu principal lobista, Marcelo Campos Pinto, mais três executivos 
que participaram diretamente dos esquemas de propinas”; segundo Luis Nassif, os 
três executivos toparam um acordo com a emissora em que receberiam uma bolada 
para não trabalhar em nenhum concorrente e assumir a culpa caso as investigações 
chegassem à Globo; Marcelo se recusou a assinar, segundo Nassif
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PROPINA NO FUTEBOL RENDE 
BILHÕES À GLOBO

O suposto esquema de 
pagamento de propina 
feito pela Globo a diri-

gentes do futebol para conseguir 
direitos de transmissão de jogos se 
revelou um negócio de altíssimo lu-
cro para o grupo de mídia da família 
Marinho. 

Conforme relata Bárbara Sac-
chitiello, em reportagem do portal 
Meio e Mensagem, só na temporada 
de 2018 de futebol, a Globo lançou 
pacotes comerciais aos patrocina-
dores que podem render receitas 
de R$ 2,460 bilhões. 

A emissora criou um pacote 
comercial para as transmissões 
nacionais e internacionais e outro 

exclusivamente para a Copa do 
Mundo da Rússia. O pacote de 
Futebol 2018 – que engloba o Cam-
peonato Brasileiro, Copa do Brasil, 
Copa Libertadores da América, 
Campeonatos Estaduais, Copa-Su-
lamericana e Amistosos da Seleção 
Brasileira – contém seis cotas de pa-
trocínio, com valor de tabela de R$ 
230 milhões cada. Têm prioridade 
os atuais patrocinadores do futebol 
da Globo: Banco Itaú, Ambev (Brah-
ma), Chevrolet, Johnson & Johnson, 
Ricardo Eletro e Vivo. 

Já para a Copa da Rússia, o pla-
no comercial da Globo também 
contempla seis cotas de patrocínio, 
com valor de tabela de R$ 180 mi-
lhões cada. 

Conforme delatou o empresário 
Alejandro Burzaco, a Globo é acu-
sada de participar de um esquema 
de pagamento de propina de R$ 50 
milhões para garantir direitos de 
exclusividade nas Copas do Mundo 
de 2026 e 2030.

Em seu depoimento, em que a 
Globo é citada 14 vezes, Burzaco 
detalha propinas pagas a José Maria 
Marin e Marco Polo del Nero, o ex e o 
atual presidente da CBF. Só na Copa 
América de 2015, o equivalente a R$ 
10 milhões teria sido pago à dupla e 
a Ricardo Teixeira, que os antecedeu 
no cargo.

Fonte: Brasil 247
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SIDNEY REZENDE (EX-GLOBO): PROTESTOS 
CONTRA A GLOBO PREOCUPAM 
ANUNCIANTES

A sucessiva multiplica-
ção de palavras de or-
dem, faixas e cartazes 

contrários ao Grupo Globo nas 
manifestações populares a fa-
vor da democracia e a rejeição 
estampada nas redes sociais - 
inclusive expressada por artistas 
contratados - começa a preocupar 
anunciantes. O temor de algumas 
companhias é que este movimen-
to possa crescer e expor ao risco 
as suas marcas e o consumo dos 
seus produtos.

A sistemática cobertura a favor 
do impedimento da presidente 
Dilma Rousseff e o noticiário 
envolvendo o ex-presidente Lula 
acenderam o sinal de alerta nas 
direções de marketing de grandes 
empresas.

Numa reunião fechada realiza-
da ontem no fim da tarde, em São 

Paulo, e que o SRZD teve acesso 
ao resultado final, dois presiden-
tes que representam os interesses 
de companhias que estão entre 
os 30 maiores anunciantes do 
Brasil, seis vice-presidentes de 
empresas de áreas diversas que 
atuam em higiene e limpeza, setor 
automotivo e varejo decidiram 
encomendar uma análise a uma 
agência internacional de acom-
panhamento de postagens na 
internet para avaliar os humores 
dos consumidores em relação aos 
produtos e serviços dos patroci-
nadores.

A ideia é que o estudo seja 
concluído em até 90 dias. E o 
parecer se restringirá às marcas 
que já anunciam nos veículos do 
Grupo Globo.

Um dos executivos chegou a 
desabafar: “Todos respeitamos a 

Globo pelo seu profissionalismo e 
pela larga vantagem sobre os de-
mais órgãos de comunicação, mas 
o jornalismo está manipulando de 
forma criminosa e já há movimen-
tos nas redes sociais pressionando 
nossos consumidores a não com-
prarem os produtos que produzi-
mos. Assim não dá. Isso não pode 
crescer”. A fala causou um certo 
mal estar no ambiente. O silêncio 
enigmático dos demais sinalizou 
concordância com a análise e a 
preocupação de como criar uma 
alternativa publicitária ao maior 
meio de comunicação do Brasil.

A Globo, por sua vez, já se ma-
nifestou oficialmente, várias vezes, 
no sentido de que apenas informa 
os fatos políticos com isenção. E 
que não é geradora dos aconte-
cimentos políticos e econômicos 
que noticia.

Por Sidney Rezende
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MÍDIA QUE APOIOU O GOLPE 
USA PARAÍSOS FISCAIS

Dois dos principais grupos 
de mídia que apoiaram o 
golpe de 2016 – Globo e 

Abril – aparecem nos Paradise Pa-
pers como sócios de offshores em 
paraísos fiscais.

De acordo com o site Poder360, 
do jornalista Fernando Rodrigues, 
no caso do Grupo Globo, membros 
da família Marinho são apontados 
como diretores da Global Interna-
tional Company Limited., registrada 
nas Bahamas, desde 1983. A TV 
Globo Ltda. aparece como principal 
acionista.

Ainda em relação à Globo, Edu-
ardo Sirotsky Melzer, chairman e 
presidente do Grupo RBS, maior 
afiliada da emissora no Brasil, loca-
lizada no Rio Grande do Sul, é ligado 
a um sub-trust administrado pela 
Appleby.

Já o grupo Abril, que publica 
a revista Veja, está relacionado a 
4 offshores registradas nas ilhas 

Cayman. Documentos investigados 
relacionam o conglomerado à Edi-
tora Abril S.A.; à Abril Investments 
Corporation; à Mogno Corporation 
e ainda à Cedro Corporation, todas 
empresas vinculadas à sede do 
grupo, em São Paulo.

Não é ilegal brasileiros serem 
proprietários de offshores, desde 
que devidamente declaradas à 
Receita Federal e ao Banco Central. 
O Poder360 pediu ao Grupo Globo, 
ao executivo da RBS e à Editora Abril 
que comprovassem que as offsho-
res foram devidamente declaradas 
ao Fisco. Os três negaram irregu-
laridades, mas nenhum enviou 

documentos que comprovassem a 
declaração.

Nos últimos dias, os nomes do 
ministro da Fazenda, Henrique Mei-
relles, e do empresário Jorge Paulo 
Lemann, homem mais rico do Brasil, 
também foram relacionados aos 
Paradise Papers, mas tiveram pouco 
ou nenhum destaque na imprensa 
brasileira. Os dois também criaram 
offshores em paraísos fiscais para 
pagar menos impostos. Agora, 
com a revelação do envolvimento 
da própria mídia no escândalo, a 
omissão está explicada.

Dois dos principais grupos de mídia que apoiaram o golpe de 2016 – Globo e Abril 
– também aparecem nos Paradise Papers; segundo o site Poder360, no caso do Grupo 
Globo, membros da família Marinho são apontados como diretores da Global Interna-
tional Company Limited., registrada nas Bahamas, e o chairman e presidente do Grupo 
RBS, maior afiliada da Globo no Brasil, Eduardo Sirotsky Melzer, é ligado a um sub-trust; 
já o grupo Abril, que publica a Veja, está relacionado a 4 offshores registradas nas ilhas 
Cayman; rabo preso da mídia corporativa explica por que a imprensa brasileira escon-
de o caso Paradise Papers, que já revelou offshores de Henrique Meirelles, ministro da 
Fazenda, e Jorge Paulo Lemann, homem mais rico do Brasil, criadas para que ambos 
pagassem menos impostos

Fonte: Brasil 247
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DCM REVELA COMO A GLOBO 
CONSEGUIU RENOVAR 
CONCESSÃO MESMO DEVENDO 
À RECEITA

No momento em que 
a Globo é acusada, 
no escândalo da Fifa, 

de pagar propinas para adquirir 
direitos de transmissão de compe-
tições, o site Diário do Centro do 
Mundo mostra como a emissora 
conseguiu renovar sua concessão 
mesmo devendo à Receita.

“Em 2007, ano em que o pro-
cesso de sonegação da Globo foi 
subtraído da Delegacia da Recei-
ta Federal em Ipanema, Rio de 
Janeiro, a emissora teve as cinco 
principais concessões do grupo 
vencidas – São Paulo, Rio de 
Janeiro, Recife, Brasília e Distrito 
Federal. Apesar de devedora, a TV 

Globo teve as cinco concessões 
renovadas por um período de 
quinze anos (até 2022), conforme 
os processos 53000.020701/2007 
(São Paulo), 53000.020700/2007 
(Rio de Janeiro), 53000.020703 
(Recife), 53000.020702/2007 (Bra-
sília) e 53000.020704/2007 (Belo 
Horizonte)”, diz o texto do DCM.

O texto de Joaquim Carvalho, 
de 2014, mostra que em 2007, 
quando a concessão caducou, a 
Globo era, efetivamente, devedo-
ra do fisco.

“Como a empresa conseguiu 
as certidões negativas e débito? 
Até o ano passado, quando es-

tourou o escândalo, o sistema da 
Receita Federal informava que o 
processo que apurou a sonegação 
por parte da Globo se encontrava 
em trânsito. Hoje se sabe que, em 
2 de janeiro de 2007, na véspera 
do processo seguir ao Ministério 
Público Federal e para a execução 
do débito no âmbito da própria 
Receita, o processo foi subtraído 
da delegacia do fisco em Ipanema 
pela agente administrativa que, à 
época, se chamava Cristina Maris 
Meinick Ribeiro – mais tarde, de-
pois que foi denunciada, ela mu-
daria o nome para Cristina Maris 
Ribeiro da Silva”, diz a matéria.

Fonte: Brasil 247
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FALTA DE REGULAÇÃO ESTIMULA 
CONCENTRAÇÃO DE MÍDIA E 
PROPRIEDADE CRUZADA

Principal meio de comuni-
cação de massa no Brasil, 
a televisão brasileira tem 

mais de 70% de sua audiência con-
centrada em apenas quatro grandes 
redes, sendo que uma delas, a Rede 
Globo, detém mais da metade da 
audiência entre esses quatro maio-
res – o equivalente a 36,9% do total. 
O SBT ocupa o segundo lugar, com 
14,9% da audiência total, seguido 
pela Record, com 14,7%. Os dados 
foram divulgados nesta terça-feira 
(31) pelo Intervozes, após quatro 
meses de análise dos 50 veículos de 
comunicação com maior audiência 
no Brasil e os 26 grupos econômicos 
que os controlam.

A concentração da audiência se 
repete nos mercados de mídia im-
pressa e digital. Segundo o estudo 
“Monitoramento da Propriedade da 
Mídia” (Media Ownership Monitor/
MOM, na sigla em inglês) a soma 
da audiência dos quatro principais 
veículos, em ambos os segmentos, 
é superior a 50%. No caso do rádio, 
embora a audiência seja menos con-
centrada e mais ligada a dinâmicas 

locais, as emissoras também são or-
ganizadas em redes nacionais, que 
retransmitem parte do conteúdo 
das “emissoras-mães”. Das 12 gran-
des redes de rádio, três pertencem 
ao grupo Bandeirantes e duas ao 
grupo Globo.

“O MOM associa os nomes dos 
proprietários aos seus veículos 
de mídia, grupos econômicos e 
empresas em outros setores, siste-
matiza essas informações e as torna 
acessíveis ao público em geral”, 
afirma André Pasti, coordenador da 
pesquisa pelo Intervozes.

A pesquisa apresenta o nível de 
concentração da propriedade dos 
meios de comunicação e mostra 
que o marco legal brasileiro é insu-
ficiente para impedir que poucos 
grupos dominem o mercado. O 
estudo ainda aponta as regiões Sul 
e Sudeste como centros de poder 
da mídia do país (80% dos grupos 
estão localizados nestas duas regi-
ões), sendo que três de cada quatro 
desses grupos fica na cidade de 
São Paulo.

“A mídia não é como qualquer 
outro setor econômico. É impor-
tante saber quem a controla”, afirma 
Olaf Steenfadt, diretor do MOM e 
integrante da ONG Repórteres Sem 
Fronteiras (RSF) na Alemanha. “Os 
cidadãos têm direito de conhecer 
os interesses por trás dos meios de 
comunicação que consomem. É isso 
que o Media Ownership Monitor 
deseja proporcionar”, afirma.

Entre os 50 meios de comunica-
ção com maior audiência no Brasil, 
pertencentes a 26 grupos econô-
micos, nove são do grupo Globo, 
cinco do grupo Bandeirantes, cinco 
de Edir Macedo (incluindo a Rede 
Record e os meios de comunica-
ção da Igreja Universal do Reino 
de Deus), quatro da RBS, e três do 
grupo Folha. O grupo Estado, Abril 
e a Editorial Sempre Editora/SADA 
controlam, cada um, dois dos veícu-
los de maior audiência.

Lançado pelo Intervozes, estudo ‘Monitoramento da Pro-
priedade da Mídia’ mostra que entre 11 países pesquisados 
até o momento, o Brasil ocupa o último lugar em termos 
de pluralidade da informação
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Fonte: Rede Brasil Atual

Com uma metodologia desen-
volvida pela ONG Repórteres Sem 
Fronteiras, o Media Ownership 
Monitor apresenta uma série 
de indicadores que medem, em 
cada país, os riscos para a plurali-
dade da mídia. Entre os 11 países 
pesquisados até o momento, o 
Brasil ocupa o último lugar, com 
exceção de um único indicador.

Mídia e política

Embora a Constituição Federal 
proíba que políticos controlem 
empresas de mídia, o estudo re-
vela que 32 deputados federais e 
oito senadores controlam meios 
de comunicação, mesmo que não 
sejam seus proprietários formais. 
É o caso de Vittorio Medioli, ex-
-deputado federal e atual prefeito 
de Betim (MG). Sua esposa e sua 
filha estão à frente dos negócios 
de mídia do Grupo Editorial Sem-
pre Editora, responsável pela 
publicação de dois dos maiores 
jornais de circulação do Brasil 
(Super Notícias e O Tempo), além 
de três outros jornais, um portal 
de internet, um canal de webTV 
e uma estação de rádio FM.

Outro exemplo é a família 
Macedo, controladora do grupo 
Record e da Igreja Universal do 
Reino de Deus, além do Partido 
Republicano Brasileiro (PRB), 
atualmente com um ministro 
no governo de Michel Temer, e 
uma bancada parlamentar que 
inclui um senador, 24 deputados 
federais, 37 deputados estadu-
ais, 1.619 vereadores e mais 106 
prefeitos.

De acordo com o Intervozes, na 
maioria dos casos os laços entre 
políticos e meios de comunicação 

“são forjados por meio de estrutu-
ras de rede e acordos comerciais 
em que grandes radiodifusores 
nacionais sublicenciam sua marca 
e seu conteúdo para empresas no 
nível estadual”. Ainda segundo a 
pesquisa, esses afiliados atuam 
como redistribuidores e são “um 
veículo de copropriedade para 
pessoas poderosas em seus esta-
dos e municípios”.

Em vários estados, as afiliadas 
das grandes redes são controladas 
por empresas que representam 
diretamente políticos ou famílias 
com tradição política, geralmente 
proprietárias de empresas em 
mais de um setor da mídia, o cha-
mado “coronelismo eletrônico”.

Exemplos desse “coronelismo 
eletrônico” não faltam no Brasil. 
Na Bahia, a TV Bahia (afiliada da 
Rede Globo) e o jornal Correio 
da Bahia, são controlados pela 
família Magalhães, do atual pre-
feito de Salvador, Antônio Car-
los Magalhães Neto. O mesmo 
ocorre em Alagoas, com o grupo 
Arnon de Mello, da família do ex-
-presidente e senador Fernando 
Collor de Mello (PTC),  detentor 
da TV Gazeta Alagoas (afiliada da 
Rede Globo), do jornal Gazeta de 
Alagoas e da emissora de rádio FM 
Gazeta 94. A situação se repete no 
Pará, com o grupo RBA de Comu-
nicação, ligado ao senador Jader 
Barbalho (PMDB) e sua família, 
donos do jornal Diário do Pará e 
da TV Tapajós (afiliada da Globo 
no Pará).

Propriedade cruzada

O Brasil não possui legislação 
que impeça um mesmo grupo 
controlar emissoras de rádio, tele-

visão, jornais e portais na internet. 
O resultado é uma comunicação 
de massa baseada na propriedade 
cruzada, tendo com consequência 
a concentração da propriedade 
nas mãos de um pequeno número 
de grupos.

A única lei que limita a pro-
priedade cruzada é a que regula o 
mercado de televisão por assinatu-
ra (Lei 12.485 / 2011) e proíbe que 
empresas produtoras de conteúdo 
audiovisual, por um lado, e as 
empresas de rádio e de televisão 
por assinatura, por outro, se con-
trolem mutuamente. É esse vácuo 
normativo que permite ao grupo 
Globo exercer um papel central 
nos mercados de TV, TV a cabo, 
internet, radiofônico e editorial.

A Rede Globo é líder do merca-
do de TV aberta, ao mesmo tempo 
em que sua subsidiária GloboSat 
(que inclui GloboNews e diversos 
outros canais) se destaca na TV por 
assinatura; o portal Globo.com é o 
maior veículo de notícias on-line 
no Brasil; e duas de suas redes de 
rádio, a Globo AM/FM e a CBN, 
estão entre as dez maiores do país 
em termos de audiência.

A mesma lógica serve para os 
grupos Record e RBS. Enquanto o 
grupo Record opera a TV Record e 
a RecordNews na televisão aberta, 
seu jornal Correio do Povo, no Rio 
Grande do Sul, e o portal R7 estão 
entre os veículos com maior audi-
ência no Brasil. Já a RBS, afiliada da 
Rede Globo no Rio Grande do Sul, 
têm também os jornais Zero Hora 
e Diário Gaúcho, as rádios Gaúcha 
Sat e Atlântida, e o portal ClicRBS. 
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OPERAÇÃO J. HAWILLA 
NÃO DEIXARÁ ‘PEDRA SOBRE PEDRA’

Escândalo de corrupção no futebol, que atingiu altos 
dirigentes da Fifa, passa por contratos de transmissão 

firmados entre Hawilla e a Rede Globo, dos irmãos Marinho

FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, SEM MEDO
DO RIDÍCULO

JOVENS PALESTINOS 
COM FACAS SÃO 

‘FILHOS DO DESESPERO’ 

A BATATA ESTÁ ASSANDO


