
Brasil é candidato
único para 2014
O Brasil vai receber a Copa
de 2014. A Federação Colom-
biana de Futebol (FCF)
anunciou ontem que o país,
que também disputava o di-
reito de receber o Mundial,
desistiu da candidatura. Ago-
ra, só uma enorme surpresa
vai tirar do Brasil o direito de
organizar o maior campeo-
nato de futebol do planeta.

A federação colombiana
alegou ontem que o governo
local não tem condições de
arcar com os custos dos en-
cargos exigidos pela Fifa.

"A Colômbia anuncia ofi-
cialmente nesta quarta-feira
a desistência de sediar o
Mundial", disse um porta-
voz da FCF. "É muito difícil
para o governo conseguir os
recursos necessários. São
muitas questões em jogo, en-

tre elas a infra-estrutura do
país", completou o porta-voz.

Ao sair da disputa, a Co-
lômbia apoia a candidatura
brasileira, que tem aval dos
demais membros da Conme-
bol. "Eles estão no caminho
certo para receber a Copa",
afirmou o porta-voz.

O presidente da CBF, Ri-
cardo Teixeira, descartou vi-
tória antecipada. "Temos

Estacionamento faz do
Morumbi possível sede
Um almoço na terça-feira en-
tre os presidentes da CBF, Ri-
cardo Teixeira, e do São Pau-
lo, Juvenal Juvêncio, colocou
o Morumbi como um dos pos-
síveis estádios para 2014.
Explica-se: a maior crítica
da CBF ao estádio, a falta de
um estacionamento, será re-
solvida pelo tricolor, que afir-

mou já ter uma área próxi-
ma ao Morumbi para abri-
gar mais de 4 mil veículos.

Assim, o estádio tricolor
passa a ser um dos cerca de
20 que potencialmente pode-
rão receber partidas do
Mundial de 2014. Destes, se-
rão escolhidos 12, possivel-
mente no início de 2008.

que continuar fazendo o de-
ver de casa e cumprindo os
prazos e as exigências esta-
belecidas pela FIFA", disse.

A candidatura brasileira
ganhou força quando a Fifa
decidiu, no início da década,
fazer rodízio entre continen-
tes para receber o Mundial.
A Ásia foi sede em 2002 (Ja-
pão/Coréia do Sul), a Euro-
pa (Alemanha) em 2006 e a
África do Sul receberá a
Copa de 2010. Ainda é incer-
to em que continente será a
competição de 2018 - China,
EUA e Inglaterra já manifes-
taram interesse. O sistema
de rodízio é criticado pela
Uefa, que comanda o futebol
na Europa, e poderá ser der-
rubado dia 7 de novembro,
no congresso da Fifa que es-
colherá a sede de 2014.

A CBF confirmou ontem
que o Brasil enfrentará a
Inglaterra no novo estádio
de Wembley no dia 1° de
junho. A última partida en-
tre as duas seleções no es-
tádio aconteceu dia 27 de
maio de 2000 e terminou
empatada por l a 1. Wem-
bley foi reinaugurado em
março com um empate por
3 a 3 entre as seleções sub-
21 de Inglaterra e Itália.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Destak, São Paulo, p. 07, 12 abr. 2007.




