
Cuiabá ganha disputa com Campo Grande 
 
Na briga para ser o Pantanal na Copa do Mundo de 2014, Cuiabá levou a melhor sobre Campo 
Grande. Vaga imposta pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, que queria uma das sedes na 
região, a capital do Mato Grosso conquistou o direito de ser subsede com um projeto baseado 
na autossustentabilidade e no meio ambiente. Bem além do futebol, o governo enxerga no 
evento a possibilidade de divulgar o estado ao mundo. 
 
Orçado em R$ 350 milhões, o estádio José Fragelli, o Verdão será demolido e, em seu lugar, 
construída uma arena esportiva para 48 mil pessoas. A nova arena vai aproveitar a energia 
solar para gerar energia em diversas atividades dentro do estádio. A água da chuva será 
armazenada e reutilizada para irrigação do gramado e jardins, e para inúmeros outros usos. 
Diferentemente da maioria dos projetos, este será todo custeado pelo estado. O secretário 
estadual de Turismo e presidente do Comitê Pró-Copa no Pantanal, Yuri Jorge Bastos, aposta 
que o projeto se autossustentará após a Copa, sem necessidade de dinheiro público para a 
sua manutenção. 
 
O governo criou um fundo específico para a construção do estádio que já possui R$ 100 
milhões em caixa. Os recursos serão estaduais, mas como é uma arena multiuso, se manterá 
com outros eventos além do futebol disse o secretário, que espera entregar todas as obras 
antes do prazo exigido pela Fifa. Este é o nosso desafio, não queremos ser chamados a 
atenção pela entidade. 
 
Na área de infraestrutura, mais R$ 1 bilhão será investido pelo estado sobretudo em 
transportes e sistema viário, principais preocupações do projeto. Estão programadas 50 obras 
entre duplicação de rodovias estaduais e federais e avenidas no centro da cidade; ampliação 
de pontes e viadutos que ligam a capital à área próxima ao estádio e construção de outros. A 
cidade também estuda a utilização de VLT veículos leves sobre trilhos e de corredores viários 
especiais. Como Bastos afirma, o projeto prevê obras simples, que possam ser concluídas 
dentro do prazo. 
 
Não vamos ter nenhum elefante branco. Todas as obras serão feitas com os pés nos chãos 
ressalta. 
 
Rede hoteleira deve dobrar de capacidade 
 
Do governo federal, por enquanto, a cidade receberá investimento no Aeroporto Marechal 
Rondon em torno de R$ 35 milhões da Infraero. As obras de ampliação e construção de nova 
área de desembarque estão previstas para começar em 2012, mas contam com problemas no 
processo de licitação, que ainda será refeito. Atualmente, o aeroporto atende a mais de 1 
milhão de passageiros por ano e haverá ampliação nos vôos nacionais e internacionais. 
 
Da iniciativa privada, Bastos acredita no empresariado local em diversos setores, sobretudo 
na rede hoteleira, que receberá R$ 53 milhões em investimentos. 
 
A rede hoteleira está em expansão, independentemente da Copa. Em 2014, espera-se o 
dobro da capacidade que temos de seis mil leitos.  
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