
Porto Alegre unida para receber o Mundial 
 
Os gaúchos comemoram juntos o direito de sediar jogos da Copa de 2014, mas a união em 
torno de Porto Alegre teve momentos de um Gre-Nal fora dos campos. No projeto final 
enviado à Fifa antes da última visita oficial dos inspetores, o estádio do Mundial será o Beira-
Rio, do Internacional, confirmado em janeiro pelo presidente da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. Mas, ontem, o Grêmio exibiu o projeto de uma nova arena 
também de olho no evento. Uma mudança, no entanto, está descartada. 
 
O secretário estadual de Planejamento e Gestão e coordenador do Comitê Executivo da Copa 
2014, Mateus Bandeira, afirma que essa foi uma disputa saudável, como único vitoriosa a 
cidade. 
 
O Internacional assinou o termo de compromisso com o comitê local. O Grêmio já tinha o 
projeto de uma arena anterior ao anúncio da Copa no Brasil. Para a cidade é interessante ter 
dois estádios de padrão Fifa, é bom termos uma opção. A nova arena pode ser utilizada como 
apoio, em treinos das seleções — disse. 
 
Orçada em R$ 120 milhões, a reforma em andamento do Beira-Rio aumentará a capacidade 
do estádio para 60 mil pessoas. Até o final de 2012, quando está prevista a conclusão das 
obras, o local receberá uma cobertura metálica, ampliação da arquibancada inferior, 
estacionamento com cinco mil vagas, duas torres de hotel e centro de convenções. Essas 
obras da área externa ainda estão em fase de aprovação pela prefeitura. Todo o investimento 
será bancado pelo clube e pela iniciativa privada. 
 
Se o local onde a bola vai rolar está nas mãos do investimento privado, os principais desafios 
da cidade dependem de muitos recursos públicos. A mobilidade urbana está entre eles. Por 
isso estão em andamento ou em projetos a serem licitados, obras que pretendem melhorar o 
tráfego da cidade e a chegada do turistas e delegações ao estádio sem transtornos. 
 
Projeto prevê construção de metrô em Porto Alegre 
 
Com dinheiro do PAC, haverá a duplicação da BR-116; a segunda fase da duplicação da 
Avenida Edvaldo Pereira Paiva, ao custo de R$ 20 milhões e a criação da Rodovia do Parque 
(RS-448), estrada alternativa para desafogar a BR-116, cujo investimento será de R$ 700 
milhões. Com o apoio do estado e mesmo propósito, está prevista a construção da Rodovia 
RS-010 no modelo de parceria público privada. Da prefeitura, já está em andamento a 
duplicação do inicio da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em um quilômetro e meio, até o 
estádio, ao custo de R$ 4 milhões. 
 
Mesmo sem ser obrigatório no Caderno de Encargos da Fifa, o serviço de transporte será 
incrementado com a construção do metrô, que terá 20,7 quilômetros ao custo de R$ 3 bilhões 
do governo federal. A primeira fase da obra ligará, pelo subterrâneo, o Centro da cidade até o 
bairro próximo ao Estádio Beira-Rio. 
 
Outras melhorias na cidade também serão impulsionadas por causa da Copa, como a 
revitalização do Cais Mauá — afirmou o coordenador do Comitê da Copa-2014. 
 



 
 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 11. 


