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Proposta do Estado para a abertura do Mundial no País é bem avaliada 
 
A candidatura de São Paulo largou na frente na disputa com Brasília e Belo Horizonte para 
organizar a abertura da Copa de 2014. Essa foi uma das constatações de quem participou do 
seminário encerrado ontem no Rio, no qual uma comissão da Fifa avaliou a apresentação das 
18 cidades-candidatas a abrigar jogos do Mundial. 
 
De acordo com fontes ouvidas pelo Estado, São Paulo empolgou pelo nível de profissionalismo 
de sua exposição. 
 
Por quatro dias, representantes de vários Estados e do Distrito Federal tentaram convencer os 
delegados da Fifa sobre as condições das cidades de receber seleções do mundo todo. 
 
Além do favoritismo de São Paulo como promotor da festa inicial do evento, outros dois 
indicativos ficaram claros ao final do seminário: o Rio deve ser imbatível como o local do 
encerramento do Mundial e a possibilidade de haver pelo menos uma grande surpresa na 
definição das dez ou 12 cidades eleitas (até março de 2009) pela Fifa. 
 
"Fomos muito bem preparados e quase não houve questionamento dos delegados", contou o 
secretário estadual de Comunicação de São Paulo, Bruno Caetano, presente ao encontro. 
 
Embalado pelo sucesso da apresentação, o comitê paulista deve reivindicar para a capital a 
sede do Media Center do Mundial. Para se fortalecer mais junto à Fifa, terá de cumprir a única 
exigência feita ontem pela entidade: a antecipação da conclusão das obras no Morumbi de 
2013 para 2012. 
 
Na parte interna do estádio, segundo o vice-presidente do clube, Ataíde Gil Guerreiro, basta 
reservar 5 mil lugares para a imprensa e adaptar uma área vip para cerca de 500 pessoas. Do 
lado de fora, há a necessidade de criar entre 5 mil e 6 mil vagas de estacionamento. 
 
Uma cobertura fixa sobre todos os assentos do estádio será construída, numa iniciativa isolada 
do clube, e a capacidade de público, hoje de 75 mil torcedores, vai cair para 69 mil. 
 
Uma das cidades que correm por fora para compor a lista final é Campo Grande (MS). O 
prefeito Nelson Trad Filho (PMDB) acredita poder desbancar alguma favorita. "Fazemos 
fronteira com Bolívia e Paraguai e mostramos documento de apoio dos dois países", contou. 
"Nossa comitiva impressionou muito a Fifa; os olhos dos caras chegaram a virar quando 
falamos do nosso potencial." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 out. 2008, Esportes, p. E1. 


