
Um novo Mineirão e uma nova Belo Horizonte 
 
Mesmo com um projeto de alto custo e grande dependência de recursos públicos para 
melhorar a infraestrutura da cidade, Belo Horizonte festeja a indicação para ser uma das 
sedes da Copa do Mundo. A cidade tem uma ambição. Embora reconheça que Rio de Janeiro e 
São Paulo vão sediar, respectivamente, a final e a abertura do torneio, os mineiros sonham 
com uma semifinal no Mineirão. 
 
A reforma das áreas interna e externa do estádio são um dos pontos altos do projeto. O novo 
Mineirão seria totalmente coberto e a capacidade cairia dos 75 mil lugares para 69.950. A 
atual geral ganharia cadeiras, dando ao estádio três níveis. Para permitir boa visibilidade, o 
campo seria rebaixado em 3,5m. A obra ainda não tem custo definido e surge como uma das 
interrogações do projeto mineiro. Um estudo de viabilidade do estádio foi feito por uma 
empresa de consultoria. Um projeto de engenharia está sendo formatado para determinar um 
orçamento. Só com estes dados o governo de Minas Gerais pretende buscar recursos na 
iniciativa privada através de PPP's. A conclusão das obras é estimada para dezembro de 2012. 
 
Cidade precisa de aumento de 50% da rede hoteleira 
 
Outro problema a superar é a questão da rede hoteleira, ponto que também depende da 
iniciativa privada. Hoje, a cidade tem 151 hotéis. O estado pretende incentivar a construção 
de novas unidades e, caso o número final não seja suficiente, a intenção é usar cidades num 
raio de 100km da capital, o que inclui, por exemplo, Ouro Preto. Hoje, toda a região tem 253 
hotéis. O governo estima necessitar de crescimento de 50%. 
 
Belo Horizonte precisa de grandes doses de investimentos públicos e toda a aposta se volta 
para verbas prometidas pelo governo federal. A obra mais custosa é a ampliação do metrô. 
Estima-se que seriam necessários R$ 1,7 bilhão para a conclusão da linha l e construção das 
linhas 2 e 3. Esta última teria uma estação na região da Pampulha, servindo diretamente ao 
Mineirão. 
 
O trânsito merece cuidados. A Avenida Antônio Carlos, que liga o Centro ao Mineirão, 
precisará ser duplicada, concluindo obra parcialmente realizada. A estrutura do transporte 
coletivo, em especial dos Ônibus, também precisará de incremento, com um sistema de 
ônibus de alta velocidade. 
 
A cidade acredita ter nos aeroportos um ponto forte. O Internacional de Confins é considerado 
pelo governo de Minas Gerais como subutilizado. Mesmo assim, a idéia é dobrar sua 
capacidade de receber passageiros e a área de estacionamento. A chamada Linha Verde, 
conjunto de obras viárias recém-inauguradas, é a aposta para evitar que a ligação de Confins 
com o Centro de Belo Horizonte fique congestionada. 
 
Na área da saúde, a cidade precisará de novas unidades de pronto atendimento. Para tanto, 
serão usados municípios na Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Ribeirão das 
Neves, Vespasiano, Ibirité, Santa Luzia e Pedro Leopoldo.  Dois novos centros de convenções 
precisarão ser feitos. 
 
Outro legado esperado é a inclusão de Minas Gerais no roteiro dos grandes centros turísticos 
internacionais. O projeto inclui, até, a capacitação de taxistas.  
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