
Presidente da CBF confirma Beira-Rio 
 
O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, praticamente confirmou ontem que Porto Alegre será 
uma das sedes da Copa, com jogos disputados em um reformado Beira-Rio. 
 
O estádio é o do Inter. O pessoal da Fifa vai complementar a vistoria, e a CBF vai apresentar o 
relatório sobre as visitas. O Beira-Rio é um estádio perfeitamente adaptado aos jogos 
nacionais, mas precisa se adaptar ao padrões internacionais. O Inter cumpriu todas as regras 
estabelecidas - afirmou Teixeira. 
 
Depois de passar por São Paulo, a comitiva da Fifa chegou a Porto Alegre na noite de sexta-
feira para tratar de detalhes do projeto de reforma do estádio e de questões relativas ao 
Aeroporto Salgado Filho. Três representantes da Fifa estão no Brasil para preparar o relatório 
técnico sobre as cidades: Thierry Weil, diretor de marketing, Dick Wiles, co-chairman da 
empresa Match, e Fulvio Danilas gerente da Fifa e responsável pelo projeto Copado Mundo 
FIFA Brasil 2014. Além deles, a comitiva tem a presença de representantes do Comitê 
Organizador da Copa do Mundo de 2014: o presidente de CBF, Ricardo Teixeira, Joana 
Havelange, Rodrigo Paiva, Mário Rosa, Carlos Geraldo Langoni, Alexandre Silveira e Carlos de 
La Corte. 
 
Houve uma reunião ontem no estádio do Internacional e o projeto foi apresentado pelo Comitê 
da Copa no Rio Grande do Sul, com destaque para a engenharia e a arquitetura e os 
investidores em potenciais. Em seguida, a comitiva conheceu as instalações do local e a equipe 
técnica fez um vôo em dois helicópteros por 30 minutos pela cidade. Enquanto isso, os 
representantes do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 seguiram de carro para o 
Aeroporto Salgado Filho. Um representante da Infraero fez uma apresentação com cerca de 20 
minutos para explicar as condições do local e as melhorias previstas. 
 
Presente durante a visita da comitiva, o presidente do Internacional, Vittorio PifFero, também 
considerou Porto Alegre como uma das sedes já confirmadas para a Copa de 2014. 
 
De 12 sedes, não dá para Porto Alegre não ser escolhida. Foram e estão sendo discutidos 
detalhes sobre a reforma do Beira-Rio. Faremos as reformas com recursos próprios. As obras 
estão acontecendo desde 2003 quase que de forma permanente, mas podemos dizer que o 
projeto começa a ser executado no primeiro semestre deste ano. Comentou Piffero, 
detalhando a expectativa de prazos. - Nós vamos inaugurar em fevereiro o novo centro 
administrativo, onde vamos centralizar todo o pessoal administrativo do clube. Em abril, 
talvez, consigamos inaugurar o museu. Se não der em abril, será em maio. Em relação à 
grande obra, que é a cobertura, deve ficar pronta em fevereiro. No total, O Inter terá três anos 
para concluir a obra. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 fev. 2009, Esportes, p. D5. 


