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Com apenas 49 anos de existência, Brasília ainda não tem um grande time de futebol e nem 
mesmo um estádio digno dos clássicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas onde falta 
tradição, sobra ambição. Logo depois de tomar posse, há dois anos, o governador José 
Roberto Arruda montou uma equipe especial e, desde então, começou a articular 
intensamente nos bastidores não apenas para incluir a capital na lista das 12 cidades sede de 
jogos, mas sobretudo para arrebatar à Brasília o privilégio de se tornar o palco da abertura da 
Copa do Mundo de 2014. 
 
Arruda considera natural que a final da Copa seja disputada no Maracanã, referência básica 
na história mundial do futebol. Mas ele entende que, mesmo sem o peso da tradição a seu 
favor, Brasília reúne as melhores condições para a inauguração dos jogos. Nem que para isso 
tenha que desbancar rivais fortes como São Paulo e Minas Gerais, onde os dois governadores 
José Serra e Aécio Neves, ambos do PSDB, despontam como virtuais candidatos à presidência 
da República e, claro, interessados publicitários do evento. 
 
Cumprimos o dever de casa. O projeto do nosso estádio é o único que está pronto e agora 
aumentaram nossas chances de sediarmos a abertura da Copa — disse Arruda. 
 
Para mostrar que Brasília está na frente nessa corrida, Arruda exibe dois trunfos: o projeto 
arquitetônico do Estádio Nacional de Brasília e o resultado da licitação do projeto de 
implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) entre o aeroporto internacional e o Brasília 
Shopping, nas imediações do estádio. O novo estádio e o chamado Metrô Leve são os dois 
maiores investimentos na lista de exigências para a confirmação da candidatura de Brasília a 
cidade-sede. 
 
Segundo o governador, Brasília é a única das candidatas que, até agora, elaborou o projeto 
arquitetônico de um novo estádio. O projeto, assinado pelo arquiteto Eduardo Castro, prevê a 
transformação do atual Mané Garrincha, com capacidade apenas para 35 mil torcedores, no 
Estádio Nacional de Brasília, uma arena multiuso, com 71,5 mil lugares e todo o conforto e 
garantias de segurança estabelecidas pela Fifa. Orçado em aproximadamente R$ 650 milhões, 
o projeto teve inspiração o Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, sede da última Copa. 
Unha VLT ainda depende de licença ambiental 
 
O estádio tem 1.200 lugares para jornalistas, 980 lugares para autoridades na tribuna oficial, 
camarote com 4.100 vagas e estacionamento interno com 200 vagas subterrâneas, para 
garantir que jogadores, dirigentes e convidados entrem e saiam reservadamente. O estádio 
terá ainda 10 restaurantes e cobertura retrátil. 
 
O governo local já fez a licitação e contratou um consórcio formado pela Alstom, TCBR, Via 
Engenharia e Andrade Gutierrez para construir o principal trecho da linha VLT, orçado em R$ 
530 milhões. 
 
Mas a promotora Ana Cláudia Manso recorreu à Justiça para que as obras só se iniciem após a 
emissão da licença ambiental. O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) ainda não iniciou a 
análise do caso. 
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