
Cuiabá comemora vitória sobre rival regional 
 
Cidade protagonizou contra Campo Grande a mais acirrada das disputas por uma sede 
 
Como no carnaval, a comemoração na maioria das cidades escolhidas como sede da Copa do 
Mundo teve música, trio elétrico e fogos. Confira:  
 
BELO HORIZONTE 
 
Cerca de 10 mil pessoas foram à Praça da Pampulha acompanhar o anúncio ao vivo, que foi 
seguido por uma queima de fogos e shows variados, como da banda Pato Fu.  
 
BRASÍLIA 
 
A capital federal deverá receber, nos próximos dias, um encontro dos 12 governadores e 
prefeitos das cidades-sede com o presidente Lula. A data ainda não foi definida.  
 
CUIABÁ  
 
A cidade comemorou a vitória sobre Campo Grande (MT) com blocos carnavalescos, duplas 
humorísticas e danças típicas. Dez mil pessoas foram às ruas, numa verdadeira invasão verde-
amarela, assistir à transmissão em quatro telões.  
 
CURITIBA 
 
A chuva e o frio desanimaram a população a ir ao Parque Barigui ver o anúncio da Fifa. Apenas 
500 pessoas compareceram ao local, entre transeuntes e ambulantes, além de imprensa e 
assessores. Torcedores do Atlético-PR foram para a frente da Arena da Baixada comemorar a 
escolha do Estádio. 
 
FORTALEZA  
 
Blocos de carnaval, bandas de forró e uma verdadeira multidão foram à Avenida Beira-Mar 
acompanhar o anúncio oficial das cidades escolhidas. A prefeita Luizianne Lins (PT) e o 
governador Cid Gomes (PSB) anunciaram que vão precisar de R$ 9 bilhões para deixar a 
cidade preparada.  
 
MANAUS  
 
O calor chegava a 31 graus quando a cidade foi confirmada sede da Copa de 2014. Mas a 
temperatura aumentou ainda mais com a comemoração das mais de 20 mil pessoas que foram 
ao Estádio Vivaldo Lima, acompanhar a transmissão ao vivo. O local, no entanto, não receberá 
nenhum jogo: será demolido para dar lugar a um novo complexo esportivo. Os bois Garantido 
e Caprichoso e a banda Jota Quest animaram a festa. 
 
NATAL 
 
Depois da escolha de Natal, a Praia de Ponta Negra se transformou em palco para a festa, 
repleta de shows variados. Em julho, o governo assina os contratos para realização das obras 
do Estádio das Dunas.  
 
PORTO ALEGRE  
 
O frio de 13 graus não intimidou os milhares de gaúchos que foram ao Parque Farroupilha. O 
anúncio do nome da cidade por Joseph Blatter foi comemorado como um gol. A festa começou 
pela manhã, com música, eventos esportivos e atrações para as crianças.  
 
RECIFE 
 



Um boneco em forma de bola foi o mestre de cerimônias no Pátio de Eventos de São Lourenço 
da Mata, região metropolitana. Alceu Valença, Banda Eva e o grupo de forró Saia Rodada 
comemoram a escolha, em festa que seguiu até a noite. 
 
SALVADOR 
 
O anúncio não foi exatamente uma novidade, mas o baiano comemorou, e muito. A festa se 
dividiu entre o Pelourinho e o Barradão - este último, com a presença de Ivete Sangalo. "Essa 
terra vai ser uma grande sede", disse a cantora. 40 mil balões foram ao ar e ensurdecedores 
fogos de artifício marcaram a comemoração. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2009, Brasil 2014, p. H1-H3. 


