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Área de imprensa e setor vip devem ficar no anel superior do estádio 
 
O São Paulo vai alterar pela terceira vez o projeto do Morumbi para a Copa do Mundo de 2014. 
A ordem partiu ontem do Comitê Organizador do evento durante seminário realizado num 
hotel da Barra da Tijuca, no Rio. A exigência é que a área de imprensa e o setor vip para os 
convidados da Fifa sejam instalados na arquibancada e não no anel intermediário do estádio 
para melhor visibilidade. 
 
No primeiro projeto do Morumbi apresentado em janeiro, o espaço destinado aos jornalistas 
seria o anel inferior. Passou depois para o anel intermediário e, agora, mudou novamente de 
lugar. "É fácil de se fazer (a mudança). Tenho certeza de que vai ser adequado", declarou Caio 
Luiz de Carvalho, presidente da São Paulo Turismo (SP Turis) e coordenador do projeto 
paulista. "Já sabíamos que a imprensa e os vips da Fifa têm de estar num local privilegiado." A 
reunião entre o Comitê Organizador e os representantes do Comitê de São Paulo para a Copa 
era a mais aguardada, muito em função da polêmica em relação ao estádio. Segundo fontes da 
Confederação Brasileira de Futebol, o projeto do Morumbi foi considerado pela Fifa o pior entre 
as 12 cidades sedes. "Foram colocações normais, pontuais, principalmente em relação à 
colocação da imprensa", disse Carvalho. A previsão de gastos para reformar o Morumbi é de 
R$ 130 milhões, mas este valor vai aumentar. O São Paulo busca parcerias para construir uma 
cobertura para o estádio, cujo preço varia entre R$ 80 e R$ 120 milhões. 
 
Segundo Carvalho, o São Paulo contratou um arquiteto do escritório Aedas, com sede em Nova 
York para ajudá-lo no projeto de adequação do Morumbi. A empresa americana participa da 
reconstrução do Word Trade Center, destruído no atentado terrorista em 2001. 
 
A meta principal é solucionar um problema crônico: as poucas vagas de estacionamento, que 
hoje são 300. A intenção é chegar a 3.000. "O escritório internacional nos deu a alternativa de 
fazer o estacionamento dentro do próprio estádio." 
 
O presidente da SP Turis tem outra preocupação: a criação das áreas de hospitalidade 
destinadas aos patrocinadores da Fifa e ao público que vier pela empresa de turismo da 
entidade internacional. "Dificilmente no Brasil vai existir um estádio com 85 mil metros 
quadrados só para essa finalidade (como exige a Fifa). Então, vai ser necessário fazer isso ao 
redor do estádio, como foi feito em Munique." 
 
MARACANÃ 
 
A secretária Estadual de Turismo, Esporte e Lazer do Rio, Márcia Lins, disse ontem que a 
reforma do Maracanã pode custar mais do que o previsto (R$ 430 milhões). "Quem vencer a 
licitação pode investir mais."  
 

 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 11 jun. 2009, Esportes, p. E3. 


