
Futebol carioca fica sem Maracanã por dois anos 
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Parceria Público-Privada será conhecida em 45 dias 
 
Na luta para ser palco da final da Copa do Mundo de 2014, o Maracanã terá sua reforma 
antecipada. Foi assinado ontem pelo governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes o 
decreto de Parcerias Público-Privadas (PPP) projeto de revitalização de todo o complexo 
esportivo. Segundo previsão da secretária de Esporte e Lazer do Rio, Márcia Lins, as obras 
para atender o caderno de exigências da Fifa com vistas ao Mundial devem começar já no 
segundo semestre. E, pelo volume de obras, o estádio deve fechar por até dois anos. 
 
Há quase um ano, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), 
órgão que administra o Maracanã, o Estádio de Atletismo Célio de Barros e o Parque Aquático 
Júlio Delamare, encomendou um plano de viabilidade econômica a fim de detalhar os gastos 
necessários de revitalização e reurbanização não só do estádio como do seu entorno. Chegou 
se ao montante de R$ 460 milhões. Seguindo o cronograma, o decreto será publicado hoje no 
Diário Oficial, corn o edital de licitação ficando pronto no fim do mês. Com isso, o novo 
parceiro do Maracanã será conhecido, no máximo, em mais 45 dias. 
 
As obras deveriam ter início somente no começo de 2010, mas como o Rio quer sair na frente, 
tão logo o vencedor da licitação apresente o seu projeto, o estádio fecha suas portas. Mareia 
quer que o parceiro esteja comprometido com o futebol. Aumentam, assim, as chances de o 
consórcio ser formado por Flamengo, Fluminense, CBF e International Stadia Group (ISG), 
empresa que faz parte do grupo inglês IMG, responsável pela rconstrução da arena de 
Wembley, em Londres. 
 
Estádio coberto em estudo 
 
O projeto vai além de um Maracanã moderno e que atenda às exigências da entidade máxima 
do futebol. Há uma preocupação com a valorização da vizinhança. 
 
A gente quer que as pessoas visitem a Quinta da Boa Vista, visitem o Museu. Queremos os 
bairros do Maracanã, Tijuca e São Cristóvão valorizados frisou a secretária. 
 
O sonho de Márcia Lins é entregar o Maracanã pronto em meados de 2011, seis meses antes 
do prazo. Alguns pontos estão sendo discutidos. O estacionamento é um deles. A idéia é 
herdar uma área de 120 mil metros quadrados em São Cristóvão, próximo à Quinta, e criar 
uma passarela de pedestres. 
 
A Fita não exige estádios totalmente cobertos. Mesmo assim, o projeto prevê proteção total 
aos torcedores, que atualmente sofrem no estádio em dias de chuva (somente parte da 
arquibancada é coberta). 
 



 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


