
Atenção Brasil: 2014 e agora!
próxima Copa do Mundo de
Futebol, marcada para começar
dia 11 de junho do próximo ano na

África do Sul ainda não chegou à nossa mídia
esportiva, talvez exceto pelo fato do simpáti-
co Joel Santana treinar a seleção anfitriã.

Contudo, o Mundial 2014 jé ocupa grande
espaço em todas as editorias da mídia, tendo
sido objeto de considerações aqui mesmo na
coluna passada. Nada mais lógico, afinal lá
se vão quase 60 anos desde que em 1950
hospedamos aqui uma Copa. Copa esta que
esteve para não acontecer por causa das dra-
máticas conseqüências da II Segunda Guerra
Mundial, terminada apenas cinco anos an-
tes.A última Copa fora disputada
em 1938, na França, já às portas
da Segunda Guerra (que come-
çou em primeiro de setembro de
1939 com a invasão da Polônia
pela Alemanha, embora alguns
historiadores considerem como
marco inicial a invasão da China
pelo Japão em julho de 1937). As
duas Copas previstas para 1942 e
1946 não aconteceram e o Brasil foi candida-
to único para a IV Copa do Mundo de Futebol
(aliás, agora também ninguém concorreu com
o Brasil). Em 1950, foram apenas 13 os par-
ticipantes e somente seis cidades receberam
as partidas (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo
Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife).

Desta vez, como você já leu aqui mesmo,
-18 cidades se candidataram para ser cidade
sede. Já em dezembro tinha vazado a noticia
de que a FIFA decidira por 12 sedes, o que
foi confirmado em janeiro. No final de janeiro
e começo de fevereiro, urna comitiva da FIFA
fez a última visita às cidades candidatas antes
da decisão prevista para 20 de março. O tour
dos rnega cartolas foi marcado por fatos no
mínimo curiosos.

O primeiro deles foi a surpreendente de-
sistência de Maceió, que simplesmente não
apresentou seu dossiê. A segunda curiosida-
de foi o local da reunião dos representantes
quando da visita a São Paulo: o Museu do
Futebol. Até aí, tudo bem, o museu é bárbaro
(e se você ainda não foi, vá imediatamente)
não ficasse no Estádio do Pacaembu; ora, o
estádio escolhido pela cidade é o Morumbi. E
não fosse por uma rápida parada do helicóp-
tero da comitiva no gramado, depois do so-
brevôo da cidade, nem teria sido visitado.

De São Paulo a FIFA voou para fazer o cir-
cuito sul, visitando Porto Alegre, Florianópolis
e Curitiba. O outro fato surpreendente acon-

"Serra quer a abertura porque a
cidade que recebe a abertura em

geral também fica com o Centro de
Imprensa e hospeda o Congresso
da FIFA e isto significa muita coisa

do ponto-de-vista econômico"

teceu em Porto Alegre porque somente o
Beira Rio, estádio do Internacional, foi visita-
do, sendo totalmente ignorado o super proje-
to do novo estádio do Grêmio, que tinha co-
mo certo receber jogos da Copa.

Em Brasília, outra coisa foi interessante. O
próprio presidente da FIFA, o suíço Joseph
Blatter, contou para o presidente Lula que o
pantanal teria uma sede e a região amazôni-
ca outra. Guerra declarada entre as paritanei-
ras Campo Grande (favorita) e Cuiabá e entre
as capitais amazônicas Belém, Rio Branco e a
favoritíssima Manaus.

Estas pequenas inconfidências somadas às
obviedades já decididas ou cidades mega fa-
voritas, é certo que já temos 10 sedes defini-
das: São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte,

Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, uma
capital da região amazônica e uma capi-
tal pantaneira. Assim, Florianópolis, Goiânia,
Natal e Fortaleza brigam por duas vagas.
Arriscarei que Manaus e Campo Grande se-
rão escolhidas pela região amazônica e pe-
lo pantanal, respectivamente e que Fortaleza
também receberá a Copa. Florianópolis e
Natal brigarão pela ú tinia vaga.

Quanto a mim, se pudesse votar, escolheria
Florianópo is, que tem um futebol profissional
mais desenvolvido e mais organizado do que
a linda capita potiguar.

Santa Catarina tem mantido regular-
mente um time na Série A do Brasileiro e o

Figueirense FC tem um projeto de
estádio e de gestão que verdadei-
ramente aproveitará todo o lega-
do de uma Copa do Mundo. Não
bastasse, Floripa, desde há muito,
tem tradição de receber turistas
estrangeiros muitíssimo bem.

Quanto a São Paulo, logo se
apresentou como candidata para
a abertura da Copa, tendo o go-

vernador José Serra, desde o primeiro mo-
mento, pleiteado ele mesmo a final para o
Maracanã. Parece a mais pura generosidade
com o governador Sérgio Cabral e a cidade
maravilhosa. Parece, mas não é. Serra quer a
abertura porque a cidade que recebe a aber-
tura em geral também fica com o Centro de
Imprensa e hospeda o Congresso da FIFA e
isto significa rnuita coisa do ponto-de-vista
econômico. E o Centro de Imprensa deixa
um legado tecnológico de primeira grande-
za. Serra também fez contas: na abertura da
Copa está presente toda imprensa mundial.
Obviamente, quando forem disputadas final
e decisão de terceiro lugar, provável que dois
terços dos profissionais de imprensa já te-
nham partido.
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