
Mini cidade em Recife. Salvador reforma Fonte Nova 
 
Aos olhos do mundo, Recife será uma das subsedes da Copa de 2014, mas efetivamente a 
bola rolará no município de São Lourenço da Mata na Região Metropolitana, com 100 mil 
habitantes, cidade-natal do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. A 19 quilômetros 
da capital, às margens da rodovia federal BR-408, substituiu Olinda, que faria candidatura 
dupla. Descartada pouco depois do lançamento por problemas habitacionais, Olinda teria que 
realocar mais de 900 moradias contra 50 em São Lourenço da Mata. 
 
Ao custo de R$ 1,5 bilhão, será construída a chamada "Cidade da Copa", um empreendimento 
feito em parceria público-privada numa área de 270 hectares, com a Arena Multiuso, um 
estádio para 46 mil pessoas, coberto, cujo complexo abrigará teatro, cinemas, centro de 
convenções e amplo estacionamento. Em 2014, apenas 40% da cidade estará pronta, e o 
empreendimento imobiliário, que conta com nove mil unidades, tem previsão de término em 
2017. 
 
Para os problemas de infraestrutura, o secretário estadual de Esportes, George Braga, afirma 
que a cidade conseguiu encaixar o projeto da Copa dentro dos investimentos federais que já 
estavam previstos no orçamento, somados em R$ l bilhão nos últimos cinco anos. Com 
verbas do PAC, estarão garantidos R$ 120 milhões para a duplicação da BR-048, que passa 
pelo estádio; R$ 10 milhões para a expansão das linhas do metrô, que terá um linha em São 
Lourenço da Mata; e ampliação da capacidade do aeroporto. Além disso, consta da iniciativa 
privada R$ 500 milhões na rede hoteleira. 
 
Acesso ao estádio é desafio de Salvador 
 
Acostumados com grandes festas, como o Carnaval, os baianos pretendem transformar o 
Mundial em mais um evento de Salvador. Mas para não ter reclamações dos convidados há 
muito trabalho a ser feito. A começar pelo palco dos jogos. A reforma da Fonte Nova é um 
dos principais desafios da cidade. O estádio, interditado desde 2007 quando seis pessoas 
morreram com a queda de parte da arquibancada, tornou-se o local dos jogos depois do apelo 
popular. Inicialmente, um novo equipamento seria feito. 
 
Contra o estádio está a localização e as dificuldades de acesso. Numa área do centro 
histórico, com muitas ladeiras, o tumulto em dia de grandes jogos sempre foi constante. Para 
solucionar a acessibilidade, estão em andamento projetos no sistema de transporte e trânsito. 
Para ficar em condições na Copa, a cidade precisará de R$ 3,5 bilhões. 
 
Há investimentos projetados no valor de R$ 1,5 bilhão com recursos estaduais e federais, 
como a conclusão da primeira etapa das obras do metrô. Teremos a construção de uma via 
(ligação da BR-324 ao Porto de Salvador), que melhorará o trânsito da cidade, e a duplicação 
da pista do aeroporto internacional — explicou o secretário estadual do Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos. 
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