
ocê já viu os olhos de alguém
emocionado? Brilham!" As-
sim o governador do Ama-
zonas, Eduardo Braga, rela-
ta a reação da comitiva da

Fifa ao passar por Manaus, uma das de-
zessete cidades que disputam as doze
vagas para sediar jogos da Copa de
2014 no Brasil. Daqui a menos de um
mês, precisamente em 20 de março, as
escolhidas serão anunciadas em Zuri-
que, na Suíça. Somente a partir daí a
organização do Mun-
dial começará de ver- PÉRIPLO.
dade. É quando o go- Brasília foi uma
verno federal anuncia- das cidades
rá as obras do PAC para visitadas pela
atender à demanda por comissão da Fifa
infraestrutura nas cida-
des que receberão o evento. É quando,
também, os governos estaduais terão
de provar estar preparados. Quando
maquetes terão de se transformar em
realidade. De preferência, sem grandes
rombos nos cofres públicos.

Os Jogos Pan-Americanos, realizados no
Rio de Janeiro em 2007, continuam a ser
um exemplo do que não se deve fazer. Or-
çado inicialmente em 414 milhões de
reais, o Pan consumiu quase 4 bilhões de
reais do Erário, sem que o legado tenha
sido relevante (quadro à pág. 15).

COPA 2014
A menos de um
mês da escolha das
doze cidades-sede,
governadores
seguem na luta
para agradar. Mas
quem vai fiscalizar
os gastos e controlar
o poder da CBF?

Somente em infraestrutura, a Copa po-
derá custar mais de 100 bilhões de reais,
estima a Associação Brasileira da Infra-
estrutura e Indústrias de Base (Abdib),
que fez um levantamento em todas as ci-
dades candidatas, a pedido da CBF e do
Ministério do Esporte. Há pouco mais de
um ano, um orçamento preliminar, pre-
parado pelo agora diretor-financeiro do
Comitê Organizador, Carlos Langoni, es-
timava em cerca de 4,8 bilhões de dóla-
res (à época 8,3 bilhões de reais) as obras
estruturais, e em 1,2 bilhão (2 bilhões
de reais) os estádios. Não se fala mais

CÁLCULOS Pelas contas preliminares, a infraestrutura do Mundial poderá
custar mais de 100 bilhões de reais ao País. O Pan do Rio saiu por 4 bilhões
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desse orçamento preliminar. E não se
fala, ainda, de um orçamento real.

Na África do Sul, anfitriã da Copa de
2010, inicialmente previa-se gastar 350
milhões de dólares para construir cinco
novos estádios e reformar outros cinco.
O orçamento pulou para l bilhão de dó-
lares. Greves e obras atrasadas causa-
ram mal-estar. A Fifa descarta tirar a
Copa de lá, embora o clima não seja dos
melhores. Em janeiro deste ano, o par-
lamentar sul-africano Jimmy Mohlala,
que havia denunciado um esquema de
corrupção na construção de um dos es-
tádios para a Copa 2010, foi assassinado
na cidade de Mbombela.

Se não pretende ser uma África do Sul,
o Brasil também não dá sinais de ser
uma Alemanha, anfitriã da edição de
2006, considerada um sucesso de orga-
nização. A última Copa deu lucro de 135
milhões de euros, 40,8 milhões deles
destinados somente à Fifa. Dos cerca de
2 bilhões de euros investidos nos está-
dios, apenas um terço foi financiado
pelo poder público. O governo alemão
investiu outros 3,5 bilhões de euros em
infraestrutura urbana.

Que a Copa do Mundo de 2014 não re-
pita os caminhos do Pan deveria ser não
apenas um desejo, mas uma condição.
Antes da confirmação da escolha do Bra-
sil como sede da Copa de 2014, embora
não houvesse concorrente na América e
ainda existisse o rodízio de continentes,
a CBF registrou em cartório, no Rio de
Janeiro, a estrutura da então "Associação
Brasil 2014", embrião do presente Co-
mitê Organizador da Copa. A entidade
foi concebida em um formato jurídico
que veta a interferência do governo fe-
deral. Constituída como associação civil
sem fins econômicos, conforme o esta-
tuto, dá plenos poderes a seu diretor-
presidente, Ricardo Teixeira, alijando o
poder público de qualquer decisão.

A partir daí, Teixeira nomeou o co-
mitê. Sem justificar as escolhas, cercou-
se de figuras como Mário Rosa, requisi-
tado graças à especialidade em geren-
ciar escândalos e crises de imagem. Fi-
lha de Teixeira, Joana Havelange, de
quem se diz falar quatro idiomas e se
sabe ter tido uma grife de bolsas no Rio

de Janeiro, ganhou um cargo no Comitê.
Outro que figura na lista é o advoga-

do Francisco Müssnich, de estilo um
tanto heterodoxo. É capaz de lances es-
petaculares e inusuais para defender o
interesse de seus clientes. Uma vez,
chegou a sair correndo de uma assem-
bléia de acionistas da Brasil Telecom,
com a ata da reunião debaixo do braço,
para evitar que os sócios conseguissem
destituir Daniel Dantas do controle da
operadora. Müssnich é íntimo da famí-
lia: defende Daniel em processos e é na-
morado permanente da irmã Verônica.

BLATTER. Politicamente, permitiu doze sedes

Rodrigo Paiva, assessor de imprensa
da CBF e da seleção brasileira desde
2002, repete o mesmo posto. O arquite-
to Carlos de La Corte foi chamado para
ser consultor de estádios, após prestar
uma consultoria para o Ministério do Es-
porte e por ter uma empresa de projetos
de viabilidade de arenas esportivas. Há,
também, o ex-presidente do Banco Cen-
tral, Carlos Langoni, e Alexandre Silvei-
ra, responsáveis pela parte financeira.

No Congresso, há pouca gente real-
mente empenhada em acompanhar a ar-
ticulação de recursos públicos que serão
aplicados na Copa. Um dos raros é o de-
putado federal Silvio Torres (PSDB-SP).
"Ricardo Teixeira adquiriu poder extra
com o interesse dos estados em sediar a
Copa. Interesses diretamente ligados a

interesses políticos. Ele faz esse jogo e,
por conta disso, nunca esteve tão pode-
roso", diz. "Haverá muito dinheiro pú-
blico envolvido na preparação para a
Copa e, sem planejamento, acontecerá
como no Pan, em que se gastou muito
mais do que o previsto e sem licitações.
Há risco em todos os setores", alerta. Ele
quer criar uma Comissão Especial de
Acompanhamento da preparação para
a Copa. A proposta está nas mãos do
presidente da Câmara, mas ainda não
foi votada. Torres vai insistir e, também,
estará na subcomissão que pretende
acompanhar o tema.

Ainda que muito se especule quais se-
rão as cidades escolhidas e que sejam
dadas como certas São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e
Brasília, ninguém arrisca as doze sedes.
O clima de suspense chegou ao ápice
após o périplo dos representantes da
Fifa pelo País. Daí a determinação do
governador amazonense em anotar rea-
ções físicas nos visitantes, já que a co-
mitiva não interagiu com os anfitriões.
A estes restou o insondável.

"Nós os recebemos de forma amazôni-
ca", exalta Braga. "Até chegarem a Ma-
naus, eles estavam o tempo todo sob
pressão. Aqui, relaxaram num eco-re-
sort belíssimo, ficaram absolutamente
à vontade", garante. Verdade seja dita, o
tratamento mais que vip proporciona-
do ao francês Thierry Weil, diretor de
Marketing da Fifa, ao norte-americano
Dick Wiles, da Match, empresa respon-
sável pelos ingressos do Mundial, e ao
brasileiro Fulvio Danilas, gerente da
Fifa e responsável pelo projeto da Copa
no Brasil, repetiu-se a cada cidade.

A rotina das visitas seguiu o mesmo
roteiro em todo o País. A recepção (no
melhor restaurante local ou no palácio
do governo), a apresentação dos proje-
tos de ampliação de aeroportos, a expo-
sição técnica da candidatura, um sobre-
vôo de helicóptero pela cidade e, quan-
do havia o que mostrar, pouso e inspe-
ção relâmpago no estádio postulante.

Os mais céticos acreditam que a co-
mitiva da Fifa é apenas parte de uma en-
cenação. A mesma que teria levado Ri-
cardo Teixeira a declarar em artigo na

TÁ TUDO DOMINADO Constituído como associação civil sem fins econômicos,
o Comitê Organizador não presta contas. Embora alardeie, não há transparência





so master plan de investimentos privados
e públicos, nossa capacidade de atração.
Mas com 40% disso eu faço a arena e re-
solvo a questão da mobilidade urbana",
explica o governador, antes de repetir o
mantra, comum a 100% dos postulantes
à Copa: "Tanto quanto possível, usare-
mos o mínimo de dinheiro público".

A candidatura amazonense inclui a
proposta de "carboneutralizar" a Copa
do Mundo. Consiste em garantir a não
derrubada de uma área preservada de
floresta entre Mato Grosso, Rondônia e
Pará. A Copa só terá as emissões de car-

bono neutralizadas se Manaus for uma
das sedes? "Em que pese acharmos in-
justo prestar um serviço ambiental sem
sermos sede, uma coisa não depende da
outra. Isso é um plus", floreia Braga.

É particularmente interessante a dis-
puta entre as cidades fora dos eixos sa-
grados do futebol brasileiro. Ainda mais
depois que o ministro do Esporte, Or-
lando Silva, antecipou-se à Fifa e garan-
tiu "uma cidade na Amazônia e outra no
Pantanal" entre as escolhidas. Teixeira o
desmentiu, a reforçar que "nada está de-
finido". Mas a alteração anunciada em

Folha de S.Paulo que "todo o processo
da Copa será conduzido com a maior se-
riedade", que as escolhas das cidades
"não serão políticas" e coisas do tipo.
Teixeira não está em campanha. Garan-
tiu-se na CBF até a realização da Copa,
quando completará 25 anos no poder.

Em campanha estão os governadores,
especialmente os de estados onde o fu-
tebol é insignificante. "Faz tempo que
estou mexendo meus pauzinhos para
trazer a Copa para o Mato Grosso, mas
prefiro fazer isso quieto, sem alarde",
proferiu Blairo Maggi no Palácio Paia-
guás. O secretário de Desenvolvimento
do Turismo, Yuri Bastos, dá detalhes do
projeto de Cuiabá: "A nossa arena, o
Verdão, custará 400 milhões de reais.
Queremos a iniciativa privada investin-
do. Caso não encontremos parceiros,
garantiremos os recursos". Traduzindo:
se ninguém quiser investir em uma are-
na, o governo estadual pagará sozinho.

Assim como a capital amazonense, Cuia-
bá contratou a consultoria Deloitte para
alinhavar a candidatura à Copa. "É uma
organização altamente profissional", diz.
Além dos 400 milhões de reais para o es-
tádio, Bastos diz que l bilhão de reais
será utilizado em obras estruturais.

A grife da consultoria internacional
Deloitte também municia Braga, que
alardeia 6 bilhões de reais em investi-
mentos, com nome em inglês. "É o nos-

EM CAMPANHA1 "Tanto quanto possível, usaremos o mínimo de dinheiro
público", diz o governador Eduardo Braga, ao comentar o plano do Amazonas



GATO ESCALDADO? O governo federal faz a Fifa
determinar as responsabilidades de cada parte

seguida por Joseph Blatter, de que, em
vez das dez originalmente programadas,
haveria doze cidades-sede, faz pensar
em arenas erguidas nessas duas regiões.

"Mas aqui não vai ter elefante branco", des-
taca a governadora do Pará, Ana Júlia Ca-
repa. Ela sabe o peso disso, e apressa-se
em se diferenciar dos concorrentes vizi-
nhos. "Aqui temos futebol. No último clás-
sico, Remo e Paysandu levaram 32 mil pa-
gantes ao estádio. Além disso, em janeiro
mostramos nossa capacidade ao receber-
mos 130 mil visitantes no Fórum Social
Mundial. E temos o maior projeto de re-
florestamento do planeta: plantar l bilhão
de árvores", diz, ciente da importância que
a preocupação ambiental poderá ter.

Belém também contou com uma
consultoria internacional, a Pricewater-
houseCoopers, para elaborar seu proje-
to de sede. A reforma do Mangueirão,
orçada em 90 mil dólares, tem valor
bem menor do que a dos concorrentes.
A governadora diz que, ao todo, o Pará
investirá 400 milhões de reais em obras
financiadas pelo Banco do Brasil e pela
Caixa Econômica Federal. "Tudo isso
vai acontecer independentemente de
sermos escolhidos", garante.

Também na corrida amazônica está o
Acre. A candidatura de Rio Branco fez a
senadora e ex-ministra do Meio Ambien-
te Marina Silva usar a tribuna para fa-
zer campanha pela Copa. Ela cita desde

O
ministro do Esporte, Orlando Silva, ga-
rante que a Copa de 2014 não repe-
tirá os erros do Pan. "Não queremos

surpresas", afirma na entrevista que segue.

CartaCapital: O que foi feito durante 2008?
Orlando Silva: Trabalhamos as garantias go-
vernamentais, portarias, decretos e mesmo
leis que serão votadas neste primeiro se-
mestre. Há uma negociação para atender à
fórmula da Fifa. Não queremos mexer mui-
to nas leis do Brasil, o ideal é que as normas
deles se adaptem às nossas possibilidades.

CC: O comportamento do governo federal
será diferente na Copa em relação ao Pan?
OS: São dois eventos dife-
rentes, mas vale a referên-
cia para aprender com o
que foi ruim. Como envolvia
vários níveis de governo, o
Pan obrigou o governo fede-
ral a assumir responsabili-
dades além do que preten-
dia. Fica de lição antecipar
os problemas na forma de
planejamento. Dialogando
com a Fifa, conseguimos
que ela exigisse, no contra-
to que será assinado com
cada cidade escolhida, a de-
finição do que é matriz municipal, estadual
ou federal nos investimentos. É o que não
conseguimos no Pan. Para nós, é uma gran-
de conquista. Um mecanismo de defesa.

CC: O governo federal não deveria exigir isso?
OS: Como é um evento da Fifa, é ela que de-
cide as sedes e pode descredenciar uma
cidade. A Fifa quer estabilidade e nós não
queremos surpresas. É um contrato assi-
nado e o governo federal fará questão de
que seja público, até para não ser cobrado
do que não lhe compete. Não me cobrem
aquilo que não tenho responsabilidade.

CC: No Pan o governo federal acabou pagando a
conta. Se governos estaduais e municipais não
cumprirem sua parte na Copa, sobra para quem?
OS: Se alguma cidade não cumprir o cro-

nograma, será excluída. E o que não falta
no Brasil é cidade interessada em rece-
ber jogos da Copa.

CC: O senhor declarou que entre as escolhidas
haveria sedes no Pantanal e na Amazônia. Ricar-
do Teixeira o desmentiu. O que aconteceu?
OS: Nada. Vejo a Copa do Mundo como
uma grande plataforma para a promoção
do Brasil, um país competente, democrá-
tico, com estabilidade econômica e com
belezas naturais. A Amazônia e o Pantanal
são dois destinos turísticos fundamentais.
Vamos ver dia 20 de março. Copa do Mun-
do no Brasil sem a Amazônia?

CC: A Abdib estima em 100 bi-
lhões de reais os investimentos
para a Copa. É por aí?
OS: Esse estudo mapeou
problemas e apontou solu-
ções. Mas é precipitado fa-
lar em números sem saber
quais as escolhidas. Há cida-
des que demandam mais,
outras menos. Não vou es-
pecular sobre números.

CC: O PAC da Mobilidade se
confundirá com o PAC da Copa?
OS: Mobilidade é um proble-

ma-chave para a Copa. Vamos cruzar o es-
tudo da Abdib com os projetos do PAC para
ver o que terá de ser incorporado. Vai ha-
ver uma confluência grande. Aeroportos,
por exemplo, são um tema valorizado no
PAC. Mas veremos isso após 20 de março.

CC: Alguns estados têm projetos de arenas
via PPPs, mas garantem que arcarão com to-
dos os custos se não encontrarem investido-
res. Essa conduta é desejável?
OS: Esse é um problema dos estados. A refe-
rência é que o governo federal não deve co-
locar dinheiro na construção de arenas, e
que as cidades devem buscar se associar à
iniciativa privada, até porque elas não se
sustentam apenas com futebol. Só espero
que a PPP para arenas não inclua a expecta-
tiva de dinheiro federal. Porque não vai sair.

EM CAMPANHA 2 "Aqui não vai ter elefante branco. Temos futebol e temos
público pagante", destaca a governadora do Pará, Ana Júlia Carepa



a luta dos acrianos para serem inte-
grados ao Brasil até a idéia de desenvol-
vimento sustentável defendida por
Chico Mendes para convencer o res-
tante do País a conhecer melhor o pos-
tulante. "O Acre está acostumado a sur-
preender. Por que não também agora?"

O secretário de Turismo, Cassiano
Marques, diz que o estado tem investi-
mentos de 3,5 bilhões de reais em obras
com impactos na Copa. Caso seja esco-
lhido, outros 400 milhões de reais estão
previstos para a construção do Centro de
Treinamento, da segunda fase da Arena
da Floresta e de mais hotéis. Marques,
porém, parece reconhecer a chance mí-
nima de Rio Branco. "Por conta do seu
esforço, o Acre já está na Copa. De um
jeito ou de outro, já estamos."

Com chances mais realistas
de estar entre as sedes anun-
ciadas em 20 de março, a capi-
tal cearense apresenta seus
números. O governador Cid
Gomes comenta a passagem
da comitiva da Fifa por Forta-
leza. Escolhida para ser a últi-
ma visitada, foi onde, pela
primeira e única vez, os ho-
mens da Fifa se pronuncia-
ram. Thierry Weil arranhou
um portunhol para dizer que,
em 2014, "o futebol volta para
na sú casa". Fortaleza foi a últi-
ma cidade visitada por estar fi-
sicamente mais próxima da
Europa. "Isso não é um elogio, é apenas
uma constatação. Uma verdade absoluta
(a proximidade da Europa) foi menciona-
da cercada de pudores. Eles são absolu-
tamente discretos", disse o governador.

Cid Gomes destaca como vantagens cea-
renses a rede hoteleira razoável e concen-
trada em 5 quilômetros da orla. Mas reco-
nhece as limitações de mobilidade urba-
na (comuns a todas as candidatas). "O es-
tado investirá no transporte metroviário,
na ligação aeroporto-hotéis-estádio. No
Metrô investiremos 800 milhões de reais,
independentemente da Copa. Nas duas li-
nhas de VLT (veículo leve sobre trilhos), 90
milhões de reais em cada, mas dependen-
do da confirmação da Copa", diz Gomes.

A candidatura cearense inclui a refor-

ma do Castelão, que é estadual. "Tivemos
uma oferta de PPP e foi feito um belo pro-
jeto. Uma estimativa grosseira de custos
fica em torno de 300 milhões de reais,
mas ainda não existe projeto executivo",
diz o governador. Além de garantir a re-
forma caso a PPP não se concretize, es-
pera investir 800 milhões de reais em
obras viárias, "cinco ou seis viadutos".
Tudo a ser definido após 20 de março.

Na Bahia, o secretário de Transporte,
Renda e Emprego, Nilton Vasconcelos,
repete idéias parecidas. "O governo do
estado quer investir zero no equipamen-
to esportivo. É um desejo. A curto prazo,
a hipótese de uma PPP é proposta a ser
modelada", diz. A reforma da Fonte Nova
está orçada em cerca de 320 milhões de

reais e inclui a construção, opcional, de
um shopping center ou um centro em-
presarial ao redor do estádio, para tornar
o investimento economicamente viável.
"Sabemos que apenas a receita operacio-
nal do estádio dificilmente trará o retor-
no financeiro", admite. "O investimento
no estádio dificilmente virá num contex-
to diferente. Mas não contamos com essa
hipótese", diz Vasconcelos, sobre a even-
tualidade de Salvador não ser escolhida.

No Rio de Janeiro, o governador Sér-
gio Cabral se diz confiante não apenas
na escolha, mas em abrigar a final da
Copa e, também, o Centro de Mídia.
"Não tenho dúvida de que vamos conse-
guir", disse. "Os dirigentes da Fifa fica-
ram encantados com o projeto do Rio de
Janeiro. Temos uma lista de investimen-

tos em infraestrutura em andamento,
como o Arco Metropolitano, o PAC nas
comunidades carentes, a compra de no-
vos trens suburbanos e os investimentos
no Metrô. São iniciativas que chegam a
10 bilhões de reais, fruto da parceria dos
três níveis de governo." O governador
não distinguiu quanto dos investimen-
tos caberá ao município nem ao estado.

Walter Feldman, secretário de Esportes da
cidade de São Paulo, apresenta números
vultosos. "Teremos investimentos de 10
bilhões de reais, a maior parte disso, 8,6
bilhões, no Metrô, verba fundamental-
mente do governo do estado, fora o l bi-
lhão que a prefeitura disponibilizará por
ano, também para o Metrô", diz. A candi-

datura paulistana está atrelada
à ampliação do Metrô em dire-
ção ao aeroporto de Congonhas
e ao Morumbi. Apesar de ru-
mores apontando o surgimen-
to de uma nova arena na cida-
de para a Copa, Feldman está
fechado com o estádio do São
Paulo. "O Morumbi tem condi-
ções de receber a abertura e a
final, mas precisa ser moderni-
zado. Quanto a isso, recebemos
todas as garantias da direção do
clube." A construção de uma
garagem interligada com a fu-
tura estação do Metrô, próxima
ao estádio, ainda não foi defini-
da. "Seria o complemento que

nos daria a perfeição, mas não é um im-
peditivo", conclui Feldman.

Além das mencionadas, concorrem
Campo Grande, Natal, Recife/Olinda,
Curitiba e Florianópolis. A contagem
regressiva para a definição das sedes da
Copa 2014 está perto do fim. Depois de
20 de março, as cidades escolhidas te-
rão três meses para entregar à Fifa o es-
tudo de pré-viabilidade dos projetos
apresentados. A partir daí, seguirão o
cronograma da Fifa. Em novembro de
2008, a entidade máxima do futebol
anunciou ter feito um seguro milioná-
rio, no valor de 650 milhões de dólares,
para se resguardar de eventuais proble-
mas durante a preparação da Copa de
2010, na África do Sul, e da Copa de
2014, no Brasil. Melhor prevenir. •

POR VIA DAS DÚVIDAS A Fifa anunciou ter feito um seguro milionário, de 650
milhões de dólares, para se resguardar de qualquer eventualidade ou prejuízo



No início de fevereiro, o Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB) entregou ao
Comitê Olímpico Internacional, na

Suíça, a candidatura do Rio de Janeiro às
Olimpíadas de 2016. Em seguida, apre-
sentou o projeto em uma cerimônia na ci-
dade. Carlos Arthur Nuzman, presidente
do COB, esbanjou sorrisos e usou mano-
bras para impressionar os presentes. Ci-
tou, por exemplo, a realização do carna-
val (em fevereiro ou março, até onde se s-
abe) no Rio de Janeiro como um atrativo
para as Olimpíadas (entre julho e agosto).

Impressionante, porém, é o orçamento
total: 28,8 bilhões de reais, dos quais 5,6
bilhões são destinados apenas ao Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos. É quase
o mesmo valor da soma (30 bilhões de
reais) dos orçamentos das três outras con-
correntes, Madri, Tóquio e Chicago, cida-
des sabidamente mais pobres que o Rio.

Ricardo Leyser, secretário especial da
candidatura olímpica no governo fe-
deral, tentou relativizar o orçamen-
to carioca. Disse que 34% do valor
refere-se a obras do PAC, já em an-
damento, e que outros 35% são
recursos planejados para a cida-
de nos próximos anos.

Ainda assim, gastos poten-
cialmente públicos, como a
construção da Vila Olímpica,
da Vila de Imprensa e a in-
fraestrutura urbana soma-
rão cerca de 11 bilhões de reais.

Na apresentação, o ministro do Es-

porte, Orlando Silva, disse que "o legado
de infraestrutura não alcançado no Pan
será alcançado nos Jogos Olímpicos".
Sem querer, expôs uma das piores lem-
branças dos Jogos Pan-Americanos de
2007. Além de estourar o orçamento em
alguns bilhões, o Pan não deixou nenhum
legado positivo na infraestrutura da cida-

de. Muito menos deixou instalações sufi-
cientes a serem usadas nas Olimpíadas.

O Parque Aquático Maria Lenk, por
exemplo, não poderia abrigar competi-
ções de natação por estar fora das exi-
gências atuais do COI. Serviria para com-
petições de nado sincronizado.

Projetos como o da Marina da Glória e o do
estádio de remo da Lagoa, obras embar-
gadas pelo Iphan, voltaram a ser mencio-
nados. Também ressurgiu a promessa de
despoluição das lagoas da Barra da Tiju-
ca, nunca realizada.

As Olimpíadas implicariam a destrui-
ção do Autódromo de Jacarepaguá para
erguer o Parque Olímpico. Entre as obras,
está previsto um novo estádio para abri-
gar a natação.

Alberto Murray, integrante do COB
e forte opositor de Nuzman, não se ilu-

de com a embalagem bonita para
2016: "O dossiê é cheio de omissões,
gravíssimas. Nos círculos interna-
cionais, o Rio não é sequer consi-
derado concorrente à altura".

O Engenhão, estádio construído
para o Pan ao preço de cerca de
400 milhões de reais, hoje é alu-

gado por 30 mil mensais ao Bo-
tafogo. Mal localizado, sem
estacionamentos e fora
dos padrões da Fifa, não

servirá para a Copa, embora
possa ser aproveitado numa

Olimpíada. É quase uma piada que
tenha o nome de João Havelange.
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