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Além da moderna arena, governo do DF pagou os custos de viagem e R$ 3 milhões para cada 
seleção  
 
De olho na Copa de 2014, o governo do Distrito Federal investiu pesado para receber amanhã 
o amistoso entre Brasil e Portugal. A idéia central é fortificar a candidatura da capital do País 
para ser uma das sedes do Mundial. Brasília alimenta o sonho, distante, de abrigar a partida 
de abertura do torneio de futebol mais importante do planeta, e não mediu esforços para 
tentar atingir o objetivo.  
 
Reformou, ao custo de R$ 55 milhões, o Estádio Bezerrão, local da partida, e pagou R$ 10 
milhões para trazer as duas fortes equipes. Cada seleção vai faturar R$ 3 milhões, com 
transporte e hospedagem incluídos. Além disso, um avião foi fretado para os portugueses.  
 
De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o dinheiro não pingou na conta da 
entidade, pois quem lhe paga de forma antecipada é a Kentaro, empresa suíça que organiza os 
amistosos do Brasil no exterior para um grupo de empresários sauditas, donos da rede de TV 
Riad ART - uma das maiores do Oriente Médio.  
 
“O caro, mais na frente, sai barato. A cidade está sendo divulgada para mais de cem países. É 
uma mídia espontânea”, disse o secretário de Esportes de Brasília, Aguinaldo de Jesus. Ele 
está convicto de que qualquer falha de organização pode arranhar a imagem e prejudicar a 
candidatura da capital do País visando à Copa de 2014. “Não podemos errar. É uma 
responsabilidade imensa. Estou até dormindo no Bezerrão de tanto trabalho.”  
 
Segundo o secretário, uma empresa espanhola comprou da Kentaro o amistoso de amanhã, 
previsto inicialmente para Londres, repassando-o para o governo do Distrito Federal. “O jogo 
vai apresentar Brasília ao mundo”, comentou Aguinaldo de Jesus, que integra o Conselho 
Consultivo da Fifa. A entidade máxima do futebol anuncia em março as cidades-sede do 
Mundial. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 nov. 2008, Esportes, p. E4. 


