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A Fifa chega hoje ao Rio para cumprir sua agenda de visitas às 17 cidades que lutam para ser 
sede dos jogos da Copa de 2014  serão 12 escolhidas, com anúncio nos dias 19 e 20 de março. 
Um vôo de helicóptero de cerca de 40 minutos, uma apresentação da Infraero e outra dos 
representantes da cidade vão compor a passagem de uma hora para avaliações de uma equipe 
técnica da entidade. Serão 60 preciosos minutos para confirmar o Maracanã como palco da 
final. 
 
Não vejo, falando com toda sinceridade, ponto. fraco afirma Ruy Cezar, secretário municipal da 
Copa e do projeto Rio-2016. Tem a parte histórica, pois foi aqui que aconteceu a finai da Copa 
do Mundo de 1950. Também ha um projeto estruturado de revitalização e um legado muito 
forte para a cidade. 
 
À espera do edital para abrir concorrência por uma Parceria Público-Privada (PPP), que deve 
acontecer em abril, a secretária estadual de Turismo, Esporte e Lazer, Márcia Lins, promete 
um novo estádio, orçado em R$ 430 milhões. 
 
Mas isso ainda depende muito do projeto explicou. O Maracanã é um espetáculo, centro do 
futebol, que está sendo reorganizado desde os Jogos Pan-Americanos de 2007. A PPP vai 
viabilizar todas as obras necessárias. Essa apresentação é importante para mostrar tudo o que 
esta acontecendo e o que vai acontecer até a entrega das chaves do novo Maracanã. 
 
Envolvido na construção e reformas de vários estádios espalhados pelo Brasil, o arquiteto 
Vicente Castro Mello participou do estudo feito em 2007 pelo Sinaenco em 27 estádios do país. 
Ele avalia os custos entre R$ 400 milhões e R$ 600 milhões em cada um dos 12 escolhidos. 
 
O importante é o projeto ser detalhado, com orçamento preciso. Assim, tem o cronograma e 
evita qualquer tipo de orçamento extra, como aconteceu no Pan disse Castro Mello.  Os 
estádios precisam pensar em reciclagem, aquecimento global, sustentabilidade. As pessoas 
cobram um Ninho do Pássaro, como em Pequim, mas a realidade é um modelo mais ecológico. 
O Brasil vai mostrar como se fazer uma Copa de uma maneira econômica. 
 
O evento é fiscalizado de perto pela Fifa. Até mesmo os gastos nas obras dos estádios. A 
entidade se preocupa com tudo o que envolve um país e não só as grandes construções. O Rio, 
principalmente, como cidade turística, ainda precisa melhorar sua rede hoteleira e reduzir os 
índices de criminalidade. Cenas como a dos ônibus queimados por traficantes da Mangueira na 
quarta-feira não podem ser ignoradas. 
 
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, porém, o maior exemplo de capacidade para 
controlar um grande evento foi o sucesso do item nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que teria 
recebido a melhor nota. A previsão é que 7 mil novos policiais estejam trabalhando nas ruas 
até o fim de 2010, além de aprimorar o uso de armas não letais e disponibilizar postos móveis 
da Polícia Civil. A Força Nacional deve ser mais urna vez utilizacla no policiamento dos 
estádios, aliviando o efetivo da Polícia Militar. 
 
A avaliação será crucial para decisão do Comitê Organizador. Na primeira apresentação, em 
setembro, o Rio não agradou. Hoje, as autoridades tentam virar o jogo. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 fev. 2009, Esportes, p. D4-D5. 


