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Beira-Rio e Morumbi seguirão com portas abertas 
 
O efeito Copa do Mundo-2014 vá mudar a vida dos clubes do Rio e de Minas Gerais. Maracanã 
e Mi-neirão serão fechados para obra de adequação às exigências da Fifa por um prazo médio 
de dois anos. São Paulo e Porte Alegre já não sofrerão tal problema. Procurados pelo JB, 
dirigentes dos dois clubes garantem que o estádio do tricolor paulista e o do Internacional 
manterão as portas abertas até a bola rolar no segundo Mundial sediado no Brasil. 
 
Os estádios brasileiros atualmente necessitam de reformas. Para isso, a Fifa dá um prazo 
longo a fim de que as cidades sedes se estruturem. No Rio, as obras, previstas no caderno de 
encargos da entidade máxima do futebol para o começo de 2010, devem ser iniciadas ainda no 
segundo semestre deste ano. Em Minas, o governo deve manter o protocolo. O fato é que, em 
ambas as cidades, os estádios passaram por severas transformações. 
 
Ambos os equipamentos são tombados, mas, internamente, muita mudança será feita. Por 
conta do volume de reformas, a estimativa é de um período de 24 meses. 
 
Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do São Paulo, garante que o Morumbi sequer 
será fechado parcialmente. O estádio vem recebendo cuidados desde 1996, quando foi a criada 
a campanha Morumbi século 21. 
 
Mudamos os amortecedores, investimos muito dinheiro na reforma do estádio, deixando de 
investir no futebol. E hoje, vemos a Fonte Nova (estádio do Bahia, onde parte da arquibancada 
cedeu, vitimando sete pessoas em 2007), o Maracanã passar por reformas. No Morumbi, nem 
fechar parte dos anéis faremos - disse o diligente. 
 
Segundo Marco Aurélio, no momento, o estádio passa por adaptações para construção de 
bares, restaurantes, livrarias e camarote corporativos. O novo setor central da arquibancada 
foi assinado por Rui Ohtake, renomado arquiteto de uma tradicional família de São Paulo. Foi 
Rui, inclusive, quem apresentou o projeto do Morumbi aos inspetores da Fifa na visita técnica 
de sábado. 
 
Construiremos uma cobertura em toda a arquibancada e colocaremos cadeiras anatômicas, na 
largura certa, com apoio e encosto correto. Tudo de primeira - completou Marco Aurélio. 
 
Beira-Rio fecha parcialmente 
 
Em Porte Alegre, Vitorio Piffero, presidente do Internacional, vive situação parecida. No dia 20 
de março, data prevista para a Fifa anunciar as 12 sedes brasileiras (entre as 17 candidatas) 
para o Mundial, o Beira-Rio, estádio do Colorado, deverá ser confirmado como palco dos jogos 
na capital gaúcha - Porto Alegre indicou o estádio do Inter, e não o Olímpico, do rival Grêmio. 
As obras mais urgentes são a extensão da arquibancada inferior e a construção da cobertura 
completa da arquibancada. 
 
Desde 2003 temos feito reformas. Queremos iniciar estas duas etapas neste primeiro 
semestre. Assim, o Beira-Rio será fechado parcialmente em 25% da arquibancada inferior, o 
que corresponde a 12,5% da sua capacidade — frisou Piffero. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 fev. 2009, Esportes, p. D2. 


