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Estádio em Brasília será implodido e uma arena multiuso ao estilo europeu será construída em 
seu lugar 
 
Brasília é uma das cidades brasileiras candidatas à sede da Copa do Mundo de 2014, mas a 
capital do País ainda não tem um estádio em condições de ser sede do evento. Assim como na 
maioria das outras cidades que deverão ser palco da competição, a intenção é construir uma 
moderna arena multiuso, a exemplo das que existem na Europa. Para isso, o governo do 
Distrito Federal pretende implodir o Estádio Mané Garrincha e construir outro em seu lugar, em 
área próxima ao Ginásio Nilson Nelson, palco de jogos do Mundial de Futsal. 
 
"Talvez ainda seja cedo para dizer", afirma o governador José Roberto Arruda. "Mas o que vi 
em Londres (sede da Olimpíada de 2012) e Lisboa (onde foi realizada a final da Eurocopa de 
2004) é que o conceito é bem diferente. Isto exige uma infra-estrutura nova." 
 
Aguinaldo de Jesus, secretário de esportes do Distrito Federal, confirma a intenção de implodir 
o Mané Garrinha, que tem capacidade para pouco mais de 40 mil pessoas, problemas 
estruturais , mas vem sendo utilizado em jogos do Gama, pela Série B do Campeonato 
Brasileiro. Já existe estudo avalizando a obra e logo deve ser aberta uma licitação para a 
construção da arena. "Existem dois caminhos para viabilizar o projeto: uma Parceria Público-
Privada em que o governo entraria com parte da verba ou uma concessão em que a empresa 
construtora poderia utilizar o estádio por 20 anos", explica o secretário. 
 
Estima-se que o novo palco para a Copa de 2014 custaria aproximadamente R$ 300 milhões. 
"O valor do investimento seria pago com shows e aluguel da estrutura", planeja Aguinaldo de 
Jesus. "O futebol de Brasília ainda não chegou em um estágio de encher estádios e dar lucro", 
reconhece. 
 
O governador José Roberto Arruda, porém, comemora a possibilidade de construção de um 
novo espaço para o futebol. "Teríamos, no Distrito Federal, dois estádios que cumprem com 
todas as exigências da Fifa", exalta, aludindo ao fato de que o Bezerrão, estádio do Gama, foi 
amplamente reformado e será reinaugurado em novembro. 
 
O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, elogia o projeto da capital, mas se isenta de 
responsabilidade sobre a obra depois da Copa. "A continuação da utilização depende de uma 
decisão local, é responsabilidade do governo", salienta o dirigente. 
 
AMISTOSO DA SELEÇÃO 
 
Ontem foi anunciado um amistoso da seleção brasileira contra Portugal, no dia 19 de 
novembro, em Brasília. A partida marcará a reinauguração do Bezerrão. O estádio sofreu uma 
reestruturação completa que custou cerca de R$ 55 milhões.  
 
A obra foi custeada por uma parceria público-privada com a participação do Governo Federal e 
do Distrito Federal. Para obedecer exigências da FIFA, o estádio teve sua capacidade de 
público reduzida de 33 mil para 25 mil pessoas. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 out. 2008, Esportes, p. E3. 


