
Copa 2014 e as cidades sedes

A inda em 2008, tivemos uma boa no-
tícia. A Fifa, que falava em 10 sedes,
voltou atrás e, segundo O Globo, já

se decidiu por aceitar a proposta brasi-
leira de 12 sedes para a Copa 2014 e já
teria escolhido cinco sedes, a saber: Belo
Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de
Janeiro e São Paulo. As outras sete serão
definidas até março.

O jornal carioca cita um
informe atribuído à Fifa, en-
tidade máxima do futebol,
que afirma que a escolha
das sete cidades que ainda
faltam ser definidas terá iní-
cio em janeiro, quando uma
comissão de dirigentes chegará ao País para
novas inspeções (no link, acesso ao primeiro
relatório, de outubro de 2007: http://www.fi-
fa.com/mm/document/affederation/mission/
inspectionreport_e_24841 .pdf).

Ainda segundo o matutino carioca, outras ci-
dades estão bem próximas de serem escolhidas:
Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba. Manaus,
Belém, Cuiabá, Goiânia, Campo Grande e
Florianópolis brigariam pelas outras três vagas.

Em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha,
também doze cidades acolheram partidas da
competição. Já a África do Sul sediará seus
jogos em dez municípios.

Segundo a Associação Brasileira da Infra-
Estrutura e Indústria de Base (ABDIB), são no-
ve os pontos básicos de infra-estrutura a se-
rem considerados para uma cidade que plei-

"(...) são nove os pontos básicos
de infra-estrutura a serem

considerados para uma cidade que
pleiteia ser sede na Copa 2014"

teia ser sede na Copa 2014:
1. Mobilidade urbana: conta o tripé ae-

roporto - hotel - estádio. Importante os tem-
pos de deslocamento e a segurança.

2. Aeroportos: capacidade operacional,
malha aérea e disponibilidade de vôos.

3. Portos: as cidades, caso do Rio, por
exemplo, com um grande porto terão vanta-
gem pois poderiam resolver eventuais carên-
cias de hotelaria com transatlânticos.

4. Segurança: são consideradas a segu-
rança pública, a segurança das delegações e
a segurança nos estádios.

5. Hotelaria: oferta de leitos, qualida-
de da hospedagem, acesso e distância dos
estádios.

6. Energia elétrica: é fundamental a ma-
nutenção do fornecimento da energia; impen-

sável a queda de energia em
um estádio da Copa.

7. Telecomunicações:
a expectativa é que a Copa
2014 receba 15 mil jorna-
listas de todas as partes do
mundo; também impensá-
vel uma queda de rede de

Internet, por exemplo.
8. Rede hospitalar: há um padrão inter-

nacional para medir a capacidade de atendi-
mento do dia-a-dia e também do contingente
extra de uma copa, considerando participan-
tes, mídia e turistas-torcedores.

9. Saneamento básico: no caso do
Brasil, provavelmente o legado mais impor-
tante, fora aqueles diretamente relaciona-
dos ao futebol, C©N
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