
São Paulo agora luta pela festa de abertura 
Adauri Antunes Barbosa 
 
Ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, com direito a organizar a solenidade de 
abertura, custará a São Paulo pelo menos R$ 48,61 bilhões. Desse total, R$ 48,47 bilhões 
serão investimentos dos governos federal, estadual e municipal, que farão as obras de 
infraestrutura. Já a iniciativa privada vai investir R$ 136 milhões para reformar o Estádio 
Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, propriedade do São Paulo. 
 
Agora, vamos em busca da segunda reivindicação, que é ter a abertura do Mundial — disse o 
prefeito Gilberto Kas-sab, logo após São Paulo ser confirmada como sede. 
 
Do total de investimentos públicos, R$ 27,38 bilhões já estão definidos para 19 projetos de 
obras estruturais para a região metropolitana de São Paulo. Essas obras fazem parte do 
"Programa de Investimento do Governo do Estado e da Prefeitura 2008-2013". Envolvem 
estradas, ferrovias, pontes, túneis, novas linhas do metrô e corredores urbanos de ônibus. O 
investimento será dividido da seguinte maneira: governo federal (R$ 1,74 bilhão), governo 
estadual (R$ 14,07 bilhões) e governo municipal (R$ 3,48 bilhões). O setor privado arcará 
com R$ 2,99 bilhões, além de R$ 5,09 bilhões em financiamentos. 
 
Coordenador cita a F-1 e diz que cidade está preparada 
 
De acordo com o coordenador da comissão que organiza a Copa em São Paulo, Caio Carvalho, 
que também é presidente da São Paulo Turismo equivalente à secretaria municipal de 
turismo, a capital paulista está preparada para receber grandes eventos, como a Copa. 
 
Quem consegue realizar há anos uma Fórmula-1, que recebe 75 mil pessoas no autódromo 
sem maiores complicações, não vai ter dificuldade para fazer uma operação dessas. Nós 
estamos optando por uma estratégia muito conservadora, pé no chão e realista, diante do 
cenário econômico mundial,. Vamos apoiar o São Paulo e não construir um novo estádio. Até 
porque, um novo estádio teria de ser feito todo pela iniciativa privada. Portanto, vamos apoiar 
a reforma do Morumbi — disse. 
 
Comissão quer jogos da Copa no Morumbi 
 
Com a autoridade de quem foi ministro do Turismo e presidente da Embratur, no governo do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Caio garante que não vale a pena um 
investimento de € 450 milhões como foi feito no estádio de Munique, onde aconteceu a 
abertura da Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Ele ressalta que, após a Copa do Mundo, 
o estádio jamais vai conseguir se pagar. 
 
Seria mais um elefante branco — afirmou. 
 
Esse risco de pagar o "mico" de ficar com um estádio que jamais se pagará, como aconteceu, 
segundo Caio Carvalho, com o Engenhão, no Rio de Janeiro, São Paulo não corre. O governo 
estadual assinou documento com o São Paulo Futebol Clube, que inclusive fez parte do 
projeto enviado à Fifa, confirmando o Morumbi como o estádio na cidade em que acontecerão 
os jogos da Copa do Mundo. Nesse compromisso, o clube paulista garante que fará todos os 
investimentos necessários para a adequar o estádio, às exigências da Fifa. 
 
Como o São Paulo depende do Morumbi, não só para os jogos, mas como fonte de renda, ele 
não será fechado para reformas — garantiu o arquiteto Ruy Ohtake, autor do projeto que 
transformará o estádio do São Paulo, ainda sem saber que a Fifa exigirá profundas mudanças 
no projeto. 
 
A reforma do Morumbi, no. projeto atual, será dividida em três etapas. A primeira será feita 
no anel térreo, espaço com camarotes e lojas, que deve ser concluído até o final deste ano. A 
segunda será no anel intermediário, onde ficarão os espaços para a imprensa e para os 



convidados da Fifa. A conclusão está prevista para o início de 2011. A última etapa, prevista 
para terminar em 2012, será a do anel superior, com a instalação da cobertura do estádio. 
 
O maior custo da obra será a cobertura. Teremos que instalar quatro pilares do lado de fora 
do estádio, que vão sustentar a cobertura. O resto já existe, é só ajustar — explicou Ruy 
Ohtake. 
 
Além do fluxo de turistas durante a Copa do Mundo, também anima o coordenador da 
comissão que organiza o Mundial na capital o legado de infraestrutura que a cidade receberá. 
 
O mais importante é que depois da Copa a população continuará se beneficiando com as 
obras de infraestrutura. Isso é indiscutível — afirmou Caio Carvalho.  
 

 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 7. 


