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Entidade põe em ação comissões para fiscalizar locais de jogos e promove levantamento para 
cadastrar 3.000 clubes  
 
Divididos por Estados, grupos contam com representantes dos bombeiros, da polícia e de 
prefeituras, mais engenheiros e especialistas em gramados 
 
 
Só após garantir a Copa-2014 a CBF decidiu conhecer quais as condições reais da infra-
estrutura do futebol brasileiro. 
 
É o que a entidade começou a fazer agora, por meio de comissões de fiscalização de estádios, 
de relatórios e de levantamento dos clubes do país. 
 
Apresentado no Seminário de Abertura do Brasileiro, o trabalho destina-se a melhorias para o 
Brasileiro, sem relação direta com o Mundial. 
 
No processo de candidatura a sediar a Copa, a CBF e a Fifa nunca fiscalizaram todos os 
estádios postulantes a receber jogos da competição. Houve só visitas rápidas de fiscais da Fifa 
a cinco das principais praças do Brasil. Outras 13 ficaram sem recebê-los. CTs e outros locais 
auxiliares, que podem ser usados, também não foram vistos. 
 
Agora, a confederação começou a formar comissões estaduais para fiscalizar os estádios. 
Haverá representantes do Corpo de Bombeiros, da polícia, de prefeituras, além de engenheiros 
e de especialistas em gramado. Já existem grupos em 20 Estados do país. 
 
"A intenção é formar o primeiro cadastro nacional de estádios, com cerca de 540. Haverá 
imagens, laudos, vídeos de visitação. Tudo que for possível", contou o diretor técnico da CBF, 
Virgílio Elíseo. 
 
Segundo ele, no momento, a confederação tem dados soltos e incompletos das federações. 
 
Elíseo não fala sobre trabalhos com estádios relacionados à Copa (exclusividade do presidente 
da CBF, Ricardo Teixeira). Sem citar especificamente o cadastro de estádios, Teixeira ressaltou 
que a Copa mudará a realidade do futebol nacional. E lembrou que há uma onda de novos 
projetos de arenas. 
 
"Para o futebol brasileiro, é bom. Mas as cidades [18 candidatas a sede] já apresentaram os 
seus indicados", explicou ele, sobre possíveis concorrentes aos nomes apresentados à Fifa. 
 
Além do cadastro, a CBF exigiu que as federações apresentem relatórios dos jogos com maior 
detalhamento sobre as condições dos estádios. Pontos que devem ser abordados são 
condições de gramado, de espaço à imprensa e de sala para exame antidoping. 
 
"Há algumas com condições lamentáveis", disse o coordenador de antidoping da CBF, Tanus 
Jorge Nagem. 
 
Até hoje, a CBF vem aprovando estádios baseada em laudos de segurança da polícia e de 
autoridade locais. E a entidade, por exemplo, foi incluída pelo Ministério Público baiano entre 
os denunciados na esfera cível pelo incidente que matou sete pessoas na Fonte Nova. 
 
Além dos estádios, a CBF fará um recenseamento dos clubes brasileiros, com a intenção de 
cadastrar 3.000 associações e saber detalhes sobre elas. 

 
Leia mais: 
 
Congresso tem piadas e acusações  



 
Bafômetros nos estádios, acusações de aliciamento e reclamações contra repórteres em campo 
foram parte do cardápio de protestos e sugestões de cartolas no seminário de início do 
Brasileiro. 
Ao tratar do regulamento, o presidente da Figueirense Participações, braço empresarial do 
clube, Paulo Prisco, disse que muitos de seus jogos atrasam porque repórteres seguram os 
atletas até chegar o horário da televisão. 
"Diga ao jogador que abrace o repórter e diga que o jogo vai começar com ele do lado", 
brincou Virgílio Elíseo, da CBF. Sério, pediu que o fato conste na súmula. 
Já o advogado do Grêmio, Gustavo Pinheiro, sugeriu uso de bafômetros na entrada dos 
estádios para comprovar que o veto ao consumo de bebidas alcóolicas é seguido. "Os 
torcedores fazem um preparado [com bebida]." 
Na palestra sobre o STJD, o presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, pediu punição a clubes 
que aliciem jogadores de outros times. "O Palmeiras e o Santos fizeram isso com meus 
jogadores. Tinha contrato com o Edno, e o Santos o procura." Santistas ficaram constrangidos 
e calados diante da acusação. 
Na palestra sobre doping, o coordenador da CBF, Tanus Jorge Nagem, chamou atenção para 
substância proibida usada em produtos contra calvície: "Se você é totalmente calvo como o 
Magalhães Pinto, ex-governador de Minas, não pense em usar finasterida para ficar igual ao 
Higuita." (RP E RM) 

 
Leia mais: 
 
FALTA: STJD VÊ VIOLÊNCIA CRESCER EM 2007 
 
O Brasileiro de 2007, nas três divisões, foi mais violento fora e dentro de campo, segundo 
dados da Justiça Desportiva. O número de condenações por desordem em praças esportivas 
subiu de 8 para 16, e o número de jogadores condenados por agressão foi de 21 para 31. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 7 mai. 2008, Esporte, p. D1 


