
 

Ricardo Teixeira ratifica abertura em SP 
 
 
Não foi exatamente um anúncio, mas a fala de Ricardo Teixeira desta sexta-feira, na sede da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), deixou claro que São Paulo vai 
sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014. Depois de ver dirigentes paulistas e até o 
governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pedir a cidade para o pontapé inicial do evento, o 
presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disse que, caso seja uma das sedes, a 
maior metrópole da América Latina tem tudo para ter sua vontade atendida.  
 
"É prematuro falar em São Paulo como abertura, mas se ela for escolhida sede, e deve sê-lo, 
tem tudo para ser. O [José, governador do estado] Serra foi muito inteligente ao apontar o Rio 
de Janeiro como palco da final. Com essa postura, ele praticamente inviabilizou a abertura em 
outra cidade", disse o mandatário da entidade máxima do futebol no país.  
 
A tal manobra, que foi adotada desde o anúncio do Brasil como sede do Mundial, não impediu 
que outras cidades se apresentassem como postulantes ao primeiro jogo. Ao longo desse 
período, Belo Horizonte e Brasília também mostraram, em diversas oportunidades, interesse 
em sediar a abertura. Ricardo Teixeira, porém, disse que ninguém fez tal proposta.  
 
"Não houve nenhuma reivindicação de outro estado para sediar a abertura da Copa. Nós ainda 
temos de fazer a escolha das cidades agora em março, e isso [a abertura] tem de ser discutido 
mais para frente pelo Comitê", disse o dirigente, que também é presidente da nova entidade, 
que vai organizar o evento no Brasil.  
 
Além de frustrar os planos de Belo Horizonte e Brasília, Ricardo Teixeira também desapontou 
Afonso Della Monica e Andrés Sanchéz, presidentes de Palmeiras e Corinthians, 
respectivamente. Depois de meses falando em sediar jogos do Mundial em estádios que ainda 
não saíram do papel, os dirigentes ouviram que o Morumbi será o palco paulista da Copa do 
Mundo de 2014. 
 
"Nós estávamos tentando aprovar 12 sedes, como na maioria das vezes foi, mas está difícil, 
porque a Fifa quer dez. No projeto foi apresentado o Morumbi como o local, então, 
normalmente, está definido", concluiu Ricardo Teixeira. 
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