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Puccinelli (MS); Maggi (MT), Meirelles (GO), Luiz Henrique (SC) e Jader Barbalho (PA); Arruda 
(DF), Cristovam (DF), Braga (AM) e Binho (AC); Paulo Bernardo (PR) e Wilma (RN) O escrete 
acima poderia ser um dos times que costumam disputar, a convite do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, animadas partidas de futebol na Granja do Torto, uma das residências oficiais da 
Presidência da República. Mas os jogadores desta seleção, que conta com governadores, 
parlamentares e até mesmo o presidente do Banco Central, estão envolvidos em uma disputa 
que não tem muito de amistosa. Nos últimos dias, de visita oficial de representantes da Fifa às 
17 candidatas a sede da Copa do Mundo de futebol no Brasil em 2014, figuras de peso da 
política entraram em campo, literalmente, para ajudar seus estados de origem a conquistar a 
preferência da entidade máxima do futebol. 
 
Dois exemplos dão a proporção que a disputa política tomou na brigai em tempos de crise, o 
presidente do BC, Henrique Meirelles, cancelou sua agenda na terça-feira e trocou o tapete em 
Brasília pelo gramado do estádio Serra Dourada, em Goiânia sua terra natal para recepcionar 
os membros da Fifa e fazer lobby pela cidade. Em Brasília, os discursos mais recorrentes na 
primeira semana de trabalho do Congresso foram sobre as belezas naturais de cada cidade. 
 
O interesse político na escolha das sedes da Copa tem motivação clara: ser escolhida uma das 
12 cidades que abrigarão, daqui a cinco anos e meio, um dos maiores eventos esportivos do 
planeta significa, também, a senha para receber de governos federal, estadual e municipal, 
instituições de financiamento multilaterais e grandes empresas privadas, volumosos 
investimentos em infraestrutura, rede hoteleira e complexos esportivos. E uma chance única 
de concretizar ousados projetos bilionários de construção de novos aeroportos, estádios, 
pontes, rodovias e hotéis, além de atrair uma quantidade enorme de turistas e gerar milhares 
de empregos. 
 
As reiteradas garantias do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo 
Teixeira, e dos próprios dirigentes da Fifa, de que a escolha das sedes obedecerá critérios 
técnicos, não foram o suficiente para apartar a briga que se intensificou com a visita da Fifa 
para conhecer, ao longo da semana passada, em detalhes, os projetos das candidaturas. Após 
a revelação de que o presidente da entidade internacional, Joseph Blatter, havia antecipado 
que a Fifa escolherá uma sede na região da Amazônia e outra na do Pantanal, a briga entre 
Manaus, Belém e Rio Branco, de um lado, e Campo Grande e Cuiabá, de outro, ficou ainda 
mais acirrada. 
 
Caneladas 
 
Aderindo às metáforas futebolísticas, o governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, 
deu o tom da disputa: comentou com interlocutores que não gostava de "entrar em bola 
dividida", mas que, pela conquista da sede, eram válidas até "algumas caneladas". 
 
Com a ajuda do prefeito de Campo Grande, Nelson Trad que decretou ponto facultativo cerca 
de 200 mil pessoas lotaram as ruas para receber a comitiva da Fifa segunda-feira. Puccinelli 
sabe que, depois da Copa de 2002, quando a Fifa ficou decepcionada com o baixo 
envolvimento do público japonês, ao mesmo tempo em que extasiada com o ânimo dos sul-
coreanos, a empolgação popular pela Copa pesa na decisão. 
 
O governo estadual aposta em outras duas vantagens que beneficiam Campo Grande em 
detrimento de Cuiabá o estado concentra 65% da área do Pantanal e a fronteira com o 
Paraguai, pode atrair muitos torcedores estrangeiros. O contra-ataque de Cuiabá veio pelo 
Congresso. Deputados da bancada do Mato Grosso exaltaram o potencial turístico da cidade. 
 
"Cuiabá foi a primeira capital do estado, quando unificado. Tem três ecossistemas e é berço 
das principais bacias hidrográficas do Centro-Oeste", discursou o deputado Wellington 
Fagundes (PR-MT), na Câmara, na terça. 
 



Enquanto isso, os ministros fazem o que podem para atuar em seus estados. O ministro do 
Planejamento, Paulo Bernardo, não perdeu tempo e se engajou na candidatura de Curitiba. O 
ex-ministro da Educação e senador Cristovam Buarque (PDT), também não perdeu a 
oportunidade e deixou o Senado às pressas para acompanhar o governador José Roberto 
Arruda (DEM) no passeio da comissão da Fifa pela capital federal. Em Minas Gerais, o 
governador Aécio Neves apresentou uma maquete de um novo Mineirão. 
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