
Festa será para todas as tribos na capital paulista 
 
Idéia é promover eventos culturais, paralelos aos jogos, nos principais pontos da cidade 
 
Antes mesmo de saber quais seriam as cidades escolhidas como sedes dos jogos da Copa do 
Mundo de 2014 no Brasil, São Paulo já pensava como seria a festa de abertura do evento 
esportivo mais importe do planeta. Apostando na sua capacidade de promover cultura e 
entretenimento, a capital paulista quer fazer um evento descentralizado, a partir do estádio 
do Morumbi, onde seria realizado o jogo de abertura da Copa, com palcos e telões espalhados 
por diversos pontos da cidade. 
 
A idéia é fazer um modelo de Virada Cultural nos principais pontos da cidade, como 
Ibirapuera, Anhangabaú, Parque do Carmo (Zona Leste da cidade), no Campo de Marte e, 
claro, no Morumbi — adianta o coordenador da comissão que organiza a Copa em São Paulo, 
Caio Carvalho. 
 
Festa do Pan será usada como parâmetro 
 
Para ele, o próximo passo será fazer de São Paulo a cidade onde acontecerá a abertura da 
Copa. 
 
Vamos fazer tudo, embora a gente respeite as outras duas cidades que estão postulando a 
abertura (Belo Horizonte e Brasília). São Paulo é uma cidade que trabalha o entretenimento 
como poucas cidades do mundo — garante. 
 
As festas da abertura da Copa em São Paulo serão todas no mesmo dia. Como não cabe todo 
mundo dentro do estádio, os visitantes que estarão na cidade terão cinco ou mais opções 
para acompanhar a festa e o jogo que abrirá a Copa. Na Copa da Alemanha, em 2006, cerca 
de 5 milhões de pessoas estiveram dentro dos estádios, enquanto 18 milhões curtiram a festa 
nas ruas. 
 
A Copa do Mundo tem, segundo o coordenador, que ser muito bem aproveitada fora dos 
estádios também. 
 
Você coloca 60 mil pessoas dentro de um estádio, mas algumas cidades vão receber até 300 
mil pessoas. Então, você tem que descentralizar. Ainda mais São Paulo, que vai ser ponto de 
distribuição para o Brasil inteiro, Agora, no estádio em si, obviamente vai ter que ser uma 
festa à altura, por exemplo, da que vimos no Pan-Americano no Rio — compara. 
 
Bem ao gosto popular e aproveitando a experiência que a prefeitura de São Paulo já tem com 
a Virada Cultural, evento anual que acontece desde 2005 para promover maratona cultural 
durante 24 horas, Caio Carvalho quer reunir todas as tribos da cidade com os visitantes que 
não conseguirem ingressos para os jogos. 
 
Será uma grande festa, que vai reunir todas as tribos da cidade. Festa com efeitos 
eletrônicos, mostrando a diversidade cultural de São Paulo. Shows com artistas, cantores e 
com telões transmitindo o jogo — define.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 7. 


