
Rio, a capital da Copa 
Thales Soares 
 
Além da final, do centro de mídia e do museu do futebol, cidade será a casa da Fifa 
 
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou ontem as medidas que a cidade vai tomar para ser 
a capital da Copa do Mundo de 2014. Com a construção de um museu, atrelado à nova sede 
da CBF, na Barra da Tijuca, além de um centro de mídia, o Rio funcionará como o coração do 
Mundial. A expectativa, agora, fica por conta da publicação do edital de licitação para reforma 
do palco da final, o Maracanã, que deve ser divulgado nos próximos dias, apesar da 
precipitação do anúncio feito pelo prefeito: "O edital já está na rua". 
 
Depois de uma consulta pública pela internet, entre os dias 22 de abril e 22 de maio, em que 
foram aceitas sugestões, críticas e elogios ao projeto inicial, o edital está em fase de 
adaptação e passará pelo crivo da Procuradoria Geral do Estado e do Conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas. A expectativa é de que na próxima semana ele seja publicado. 
Depois disso, as empresas terão 45 dias para se candidatar. Ao fim deste prazo, o vencedor 
será anunciado. 
 
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, ainda não definiu 
qual será o terreno do museu, apesar de a prefeitura ter divulgado a esquina das avenidas 
Ayrton Senna e Abelardo Bueno como o local da nova sede da entidade. 
 
Ainda não está definido. Não posso dizer quanto vai custar por isso. Posso garantir apenas que 
vamos pagar. Como sempre, na CBF não entra dinheiro público e nunca vai entrar enquanto 
eu for o presidente afirmou Teixeira. A construção de uma sede no Rio já é um projeto antigo. 
Assim, garantimos um lugar para a CBF independentemente de quem assumir o cargo no 
futuro. 
 
Sabe-se, no entanto, que a construção da área referente ao museu ficará a cargo da prefeitura 
e custará cerca de R$ 20 milhões. 
 
Além da construção da Cidade do Futebol, nome do complexo que contará com a sede da CBF, 
o centro de treinamento da Seleção Brasileira e um museu, Eduardo Paes ainda apresentou um 
projeto para a construção do Centro de Mídia da Copa no Rio. Ele espera também que, durante 
o período do Mundial, a Fifa se hospede no Palácio da Cidade ou no Palácio Laranjeiras, de 
propriedade do Governo. 
 
Seleção 
 
Enquanto o presidente da CBF participava da solenidade, a Seleção Brasileira fazia seu último 
treino antes do embarque para Montevidéu, onde enfrenta o Uruguai, amanhã, pelas 
Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. O técnico Dunga confirmou a entrada de Daniel 
Alves no lugar de Maicon, machucado. Depois, o Brasil enfrenta o Paraguai, em Recife. 
 
Kaká segue em silêncio sobre sua transferência do Milan para o Real Madrid. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 jun. 2009, Esportes, p. D3. 
 
 
 
 
 


