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Coordenador do projeto paulista para o Mundial diz que poder público prefere investir dinheiro 
em infraestrutura 
 
A possibilidade de construir um novo estádio em São Paulo, em mais um capítulo da polêmica 
envolvendo as críticas da Fifa ao Morumbi, foi descartada ontem pelo presidente da SP Turis e 
coordenador do projeto paulista para a Copa de 2014, Caio Luiz de Toledo. Os motivos seriam 
a falta de tempo para o processo burocrático e ainda a posição do governo do Estado de não 
usar dinheiro público na reforma ou construção de uma arena para jogos. A proposta é investir 
R$ 27 bilhões, mas em infraestrutura e mobilidade urbana.  
 
Entre as possibilidades de um novo estádio, haveria uma área em Pirituba, zona oeste da 
Capital. "O espaço de fato existe. É uma área de 4 milhões de metros quadrados, com 2 
milhões de área verde, de proteção ambiental. É a última área livre na cidade e com um 
projeto de construção de 800 mil metros: o Novo Anhembi, com espaço de exposições, uma 
arena para shows e dois hotéis", explica Toledo. 
 
O problema, segundo o presidente da SP Turis, é que o processo para uso da área ainda está 
em fase de licitação. "Depois tem a desapropriação, porque uma parte desta área seria usada 
por uma empresa privada para a construção de casas e o projeto está parado em Brasília. Ou 
seja, seria necessária uma negociação com a empresa", conta. "A Prefeitura decretou a área 
como de utilidade pública há um ano e meio, mas ainda existe toda uma burocracia para a 
construção", explicou.  
 
O governador José Serra teria dito em encontro com os responsáveis do projeto paulista para 
a Copa que outra preocupação é com o futuro de um novo estádio. “Teríamos um ‘elefante 
branco’, o novo estádio, e quatro ‘esqueletos’, o Morumbi, o Pacaembu, o Palestra Itália e o 
Canindé. É isso o que o governador pensa”, diz Toledo. 
 
REFORMA 
 
O São Paulo manteve ontem sua postura de continuar apostando no projeto de reforma do 
Morumbi, considerado pelo vice-presidente de marketing do clube, Júlio Casares, como "a 
única coisa objetiva até o momento".  
 
Hoje, será apresentado o novo escritório de arquitetura (o norte-americano Davis Brody Bond 
Aedas) que vai trabalhar em parceria com o arquiteto brasileiro Ruy Ohtake. Esse escritório 
terá a missão de fazer adequações no projeto enviado originalmente à Fifa e que não teria 
agradado à entidade máxima do futebol o Estado informou na semana passada as principais 
alterações que terão de ser feitas no local. Casares disse ontem que o clube já conta com 
parceiros para viabilizar a obra orçada em R$ 130 milhões e ainda busca outros. "A ideia é 
termos de seis a dez parceiros no projeto total." 
 
Para Toledo, da SP Turis, porém, os valores anunciados pelo São Paulo talvez tenham de ser 
alterados. "Acredito que, para a cobertura total do estádio e as demais reformas necessárias, o 
custo seria de R$ 200 a R$ 250 milhões."  
 
Sobre esse possível acréscimo nos valores do projeto inicial, Casares demonstrou 
tranquilidade. "Não temos essa informação oficial, mas não vejo problemas em trabalharmos 
com uma nova meta. Os contatos com várias empresas estão bem encaminhados." 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 jun. 2009, Esporte, p. E3. 


