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Governador, prefeito e presidente do São Paulo garantem que cidade vai realizar um Mundial 
inesquecível 
 
Assim que a Fifa confirmou a cidade de São Paulo como uma das sedes da Copa de 2014, o 
Morumbi era só festa. Enquanto torcedores comemoravam nas arquibancadas, autoridades se 
revezavam nas declarações entusiasmadas no salão nobre do clube sobre a definição. 
 
"Foi o primeiro passo para a realização do evento mais importante dessa cidade no século", 
resumiu o prefeito da cidade, Gilberto Kassab. "Agora o segundo caminho é para São Paulo 
receber os jogos. O São Paulo assumiu o compromisso (com o Morumbi) e fará isso, tem todas 
as condições. Obrigado à Fifa por essa escolha. A cidade está em festa." 
 
O governador do Estado, José Serra, agradeceu muito a definição da Fifa. "Foi uma escolha 
correta. Vamos trabalhar, agora, para receber os jogos. Quero parabenizar a cidade e tenho 
certeza de que tudo será feito para que São Paulo possa receber a abertura da Copa", disse 
Serra. 
 
Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo, não se surpreendeu com a escolha. Para ele, a 
cidade é a que tem mais estrutura para abrigar partidas do Mundial de 2014. 
 
"Esse evento mostrará ao mundo que o Brasil também tem competência para organizá-lo. 
Mostra que o Brasil está crescendo", afirmou o dirigente são-paulino. "A estrutura da cidade é 
muito boa. Temos 42 mil leitos de hotéis, aeroporto, bom sistema de transporte." 
 
Juvêncio ainda falou sobre a modernização do Morumbi. "Ainda faltam 16% para que o fique 
pronto. Faltam R$ 130 milhões a serem investidos, e contaremos com empresas de fora para 
fazer a cobertura." 
 
ALEGRIA NO RIO 
 
Já era carta marcada a presença do Rio na lista das 12 cidades escolhidas. Mesmo assim, a 
torcida do Flamengo, que foi em peso ao Maracanã ontem, para ver o jogo contra o Atlético-
PR, aplaudiu o anúncio da Fifa, transmitido ao vivo pelo telão do estádio. No gramado, uma 
gigantesca camisa comemorativa foi estendida com os dizeres "O Novo Maracanã é nosso e a 
Copa 2014 também." Houve ainda queima de fogos e uma participação da cantora Sandra de 
Sá, que cantou o Hino Nacional. 
 
A torcida ajudou com um mosaico, não muito linear, é verdade, nas cores verde e amarela. Da 
tribuna de honra do Maracanã, um dos grandes personagens da história do futebol, o 
tetracampeão Zagallo, não escondia a emoção com a formalização do Rio como cidade-sede. 
 
"Não deu para conquistar o título em 1950. Mas, se Deus quiser, vamos conseguir reescrever 
essa história em 2014, aqui, no Maracanã", declarou.  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2009, Brasil 2014, p. H1-H3. 


