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O sonho dos palmeirenses de sediar um jogo da Copa do Mundo de 2014 parece cava vez mais 
distante. Nesta terça-feira, a comitiva de São Paulo apresentou o projeto da capital no 
Seminário das Cidades Candidatas com o Morumbi como único estádio do projeto. Ao lado de 
Canindé, Pacaembu e Parque São Jorge, a Arena Palestra Itália seria apenas opção para 
treinamentos de seleções visitantes. 
 
A situação contraria a vontade explícita dos palmeirenses, que apostam na reforma de seu 
estádio como atrativo para o Mundial. Em mais de uma oportunidade, Afonso Della Monica, 
presidente do clube, declarou ter interesse em sediar o evento.  
 
O mandatário, no entanto, nunca admitiu uma briga com o rival São Paulo, favorito à indicação 
desde o início. Oficialmente, não há briga nos bastidores, e o Palmeiras chega a tratar a 
situação como definida. 
  
"Isso [nova arena como sede principal da Copa] a gente vai discutir mais para frente. A 
abertura tem de ser feita em um estádio de 60 a 70 mil pessoas, e o Palestra Itália terá 
capacidade para 42 mil em jogos Fifa. Mas acredito que São Paulo terá duas sedes e aí vamos 
abrigar uma partida do Mundial", disse Della Monica no fim de agosto, em evento na 
Federação Paulista de Futebol.  
 
"O Palmeiras quer ter um jogo, mas acho [em relação ao favoritismo do Morumbi] que quanto 
mais estádios tivermos no Brasil melhor. Para nós isso é muito bom", disse o mandatário na 
última segunda-feira, no lançamento do Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu.  
 
A confiança em uma cidade-sede com dois estádios não condiz com o discurso da Fifa e da 
CBF, que avisaram Porto Alegre, na última segunda-feira, que a cidade deve definir entre o 
Beira-Rio e o projeto do novo estádio do Grêmio até meados de janeiro. Nos bastidores, 
porém, o Palmeiras aposta na sua força política e, principalmente, em José Serra, um de seus 
torcedores mais ilustres. 
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