
 

Juvenal vê como certa abertura no Morumbi e ironiza BH e DF 
Thales Calipo 
 
 
O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, além da certeza em contar com a abertura da 
Copa de 2014 no estádio do Morumbi, ironizou as sedes de Belo Horizonte e Distrito Federal, 
nesta quarta-feira, durante a visita do presidente da Fifa Joseph Blatter ao Brasil, em evento 
realizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. 
 
Além do dirigente são-paulino, estiveram presentes também o presidente da CBF, Ricardo 
Teixeira, o governador e o prefeito de São Paulo, José Serra e Gilberto Kassab, 
respectivamente, Pelé e o diretor da TV Globo, Marcelo Campos Pinto. 
 
De acordo com Juvêncio, apesar da falta de uma palavra oficial por parte da Fifa, é quase certa 
a escolha da cidade de São Paulo e do estádio do clube tricolor como sede de abertura do 
Mundial. "São Paulo e o Morumbi parecem já estar definidos para sediar a abertura. Não há 
nada formal, nenhum documento, mas as impressões foram muito boas", afirmou. 
 
O presidente do time paulista ainda aproveitou para cutucar e ironizar a cidade de Belo 
Horizonte e o Distrito Federal, que não atenderiam as necessidades básicas exigidas pela 
entidade máxima do futebol mundial. 
 
"Há várias cidades que não atendem alguns critérios, como o hospitalar, hoteleiro e aeroviário. 
Ninguém concorre com São Paulo. O (José Roberto) Arruda (governador do DF) vai sofrer 
muito, porque o setor de hotelaria é precário. Belo Horizonte é ainda pior. Não tem onde 
dormir", completou. 
 
Sem confirmar as cidades escolhidas, Blatter determinou que a Copa de 2014 a ser disputada 
no Brasil seja distribuída em 12 cidades. Entre o dia 30 de janeiro e 7 de fevereiro, a comitiva 
passará por São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Belém, Salvador, Recife, Natal e 
Fortaleza. Também candidata, Maceió não faz parte do roteiro, de acordo com a programação 
divulgada.  
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