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Diz o prefeito Eduardo Paes que esta semana é decisiva para as pretensões do Rio no que se 
refere à Copa de 2014. Ele espera ouvir do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ainda que 
extraoficialmente, que a cidade receberá a final. A partir daí, os alvos passam a ser o Centro 
de Mídia e a sede da Fifa. 
 
O GLOBO: O que mais preocupa as autoridades do Rio, hoje, em relação à Copa do 
Mundo de 2014? 
 
EDUARDO PAES: O maior desafio do Rio de Janeiro é ser protagonista do Mundial. Nosso 
objetivo principal é garantir a final aqui. Depois, o Centro de Mídia e o quartel-general da Fifa. 
Está tudo bem encaminhado. 
 
E como andam as negociações?  
 
EDUARDO PAES: Por mais que tudo conspire para que o Rio sedie a final, ainda não há nada 
oficial. Temos trabalhado por isso. Estamos aguardando a volta do Ricardo (Ricardo Teixeira, 
presidente da CBF) de Nassau para nos encontrarmos (Paes e o governador Sérgio Cabral) 
com ele. Esta semana, vamos oferecer a ele o local para abrigar o Centro de Mídia. 
 
Mas, pela estrutura de cabos de transmissão de dados que saem do Rio, o Centro de 
Mídia não ê uma conquista certa? 
 
EDUARDO PAES: Que nada, temos que correr atrás. Tem cabo saindo de São Paulo também 
que permite uma ótima comunicação com a Europa e os Estados Unidos... 
 
Como seduzir a Fifa a se instalar no Rio?  
 
EDUARDO PAES: Oferecemos ao Blatter (Joseph Blatter, presidente da Fifa) o Palácio das 
Laranjeiras e o Palácio da Cidade, onde ele poderia receber autoridades e ficar instalado 
durante a Copa. São dois lugares maravilhosos. Estão à disposição dele. 
 
E em relação ao Maracanã? 
 
EDUARDO PAES: O Maracanã é o melhor estádio do mundo, um dos únicos onde você tem 
uma visão privilegiada do campo de todos os lugares. Após as reformas, vai continuar assim. 
Nosso desafio é modernizar sem perder o charme. O que preocupa mais é o entorno, a parte 
de trás. Os fluxos internos são ótimos, os externos nem tanto. As portas estão muito 
próximas da rua. 
 
E a questão do transporte público? 
 
EDUARDO PAES: Aguardamos o anúncio do PAC da mobilidade urbana pelo governo federal, 
fundamental para investimentos na linha 4 do metrô e no Corredor T-5 (integração 
metrô/ônibus, existente em Curitiba). Conversei sobre o trem bala com Agência de 
Transportes Terrestres. Seria legal, mas não é uma certeza. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 6. 


