
Futebol e ecologia de mãos dadas em Manaus 
 
"A Copa mais verde do mundo". Com este slogan, Manaus apareceu desde o início como a 
cidade favorita na luta com Belém e Rio Branco para sediar jogos do Mundial de 2014 na 
Região Amazônica. E o apelo ecológico, que coloca a capital do Amazonas no centro de 
qualquer discussão sobre meio ambiente que se faça hoje no planeta, foi o principal trunfo 
dos manauaras. 
 
A nossa responsabilidade é do tamanho da Amazônia. Nós vamos representar todo o Norte e 
contamos com o apoio de todos — comemorou o governador Eduardo Braga. 
 
Vencida a primeira etapa, agora o desafio de Manaus passa a ser preparar a cidade para 
receber um evento do porte de uma Copa do Mundo. E não será uma tarefa tão simples 
assim. O projeto inicial, orçado em cerca de R$ 6 bilhões, incluindo recursos estaduais, 
municipais, federais e de empresas, estava escorado em grande parte na participação maciça 
da iniciativa privada. Mas hoje, diante da crise mundial, as autoridades buscam novas 
alternativas para tocar as obras. 
 
A crise econômica, de fato, arrefeceu o ânimo dos investidores. Ainda assim, a participação 
de empresas de setores estratégicos continua sendo fundamental — afirmou o secretário 
estadual de Planejamento, Denis Minev. 
 
Segundo o secretário, o Amazonas tem como investir R$ 4,8 bilhões até 2013, quando as 
obras devem estar concluídas, de acordo com o cronograma da Fifa. 
 
Uma delas é a reforma do Estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão. Com capacidade atualmente para 
46 mil pessoas, ele será ampliado para 60 mil espectadores. Para coordenar as obras, foi 
contratada a mesma empresa que fez projetos para os estádios da Copa da Alemanha, a 
empresa alemã Gerkan Marg und Partner. 
 
O projeto para a reforma de todo o complexo esportivo do Vivaldão está orçado em R$ 500 
milhões. Depois da Copa, ele será usado pela comunidade. Será um dos legados do Mundial 
explicou o secretário de Planejamento. 
 
Apesar de o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ter garantido que nenhum centavo público 
seria investido na reforma ou construção de estádios, Denis Minev diz que o governo tem 
dinheiro para investir se não conseguir investimento privado. 
 
Os recursos federais seriam usados, majoritariamente, nas obras para melhorar a 
infraestrutura de Manaus. E este parece ser o maior desafio da cidade. Com mais de 1,7 
milhão de habitantes, a capital do Amazonas precisa melhorar e muito seu sistema viário. 
 
 Uma das prioridades é melhorar a mobilidade urbana. Nosso projeto prevê a construção de 
um monotrilho elevado, com 14km de extensão. Isso é uma necessidade que temos, 
independentemente da Copa do Mundo — explicou Denis Minev. 
 
A cidade espera atrair muitos turistas durante o Mundial se valendo do fato de a floresta estar 
a apenas 20 minutos do Centro de Manaus. Mas, para isso, será fundamental ampliar a rede 
hoteleira. Manaus dispõe hoje de oito mil leitos, incluindo hotéis na zona de floresta. Já estão 
em construção mais 1.500, mas para Copa do Mundo a expectativa é chegar a 12 mil leitos.  
 



 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 12. 


