
MIX 15 de junho de 200914.

Band fecha três cotas para o Mundial de 2010

A definição, por parte da 
Fifa, das 12 cidades que vão 
sediar os jogos da Copa do 
Mundo de 2014, no Brasil, 
está longe de significar a paz 
nos bastidores da organiza-
ção. As críticas da entidade 
às condições do Estádio do 
Morumbi abriram uma nova 
frente de disputa ao atiçar 
a cobiça de Brasília e Belo 
Horizonte no sentido de tomar 
de São Paulo o jogo de abertura 
do evento, já que seus estádios 
deverão acomodar mais de 60 
mil pessoas nas condições exi-
gidas pela Fifa. 

Para defender os interesses 
da capital paulista nesse debate 
que se dará nos bastidores foi 
escalada a MPM, agência res-
ponsável por toda a preparação 
do caderno de encargos que ga-
rantiu ao Brasil, no final de 2007, 
o direito de realizar o torneio. 
A empresa, que atende a conta 
da administração municipal, só 
está garantida nessa tarefa até 
o término do mandato do atual 
prefeito, Gilberto Kassab. 

No Rio de Janeiro, a agência 
a quem foi confiada essa tarefa 
é a Prole (do Grupo PPR), uma 
das cinco que atende o gover-
no de Sérgio Cabral. Salvador 

Copa 2014

Escolha das 12 sedes dá início  
a nova disputa entre cidades

deverá ser representada pela 
Lay Out, e Recife contará com 
a Link. As demais capitais ain-
da não definiram oficialmente 
as agências que representarão 
seus interesses e, eventualmen-
te, também a divulgação da ci-
dade como sede, algo que a Fifa 
só permitirá após a conclusão da 
Copa da África do Sul.

Com as partidas da primeira 
fase da competição garantidas, 
a disputa paralela entre as 12 
cidades será pelos jogos das 
fases de oitavas, quartas, se-
mifinais, disputa de terceiro e 
quarto lugares e a grande final, 
esta em princípio já assegurada 
para o Rio de Janeiro. A Fifa, 
porém, só oficializará os jogos 
de cada cidade em 2011. A Copa 
das Confederações, competição 
entre oito seleções classificadas 
pelos torneios continentais da 

Fifa, que servirá de ensaio ge-
ral, terá apenas 16 jogos. Este 
será outro round nos bastido-
res entre as 12 sedes. 

Caio Carvalho, presiden-
te da São Paulo Turismo e 
porta-voz oficial da cidade 
sob o aspecto de sede da 
Copa de 2014, diz que confia 
plenamente que o Morumbi 
cumprirá as exigências dos 

organizadores para garantir a 
abertura do Mundial. O projeto 

Casas Bahia, Petrobras e 
Caixa Econômica Federal são 
os primeiros cotistas da TV Ban-
deirantes para as transmissões 
da Copa do Mundo da África do 
Sul, no ano que vem. O valor 
de tabela do pacote, que prevê 
veiculações até julho de 2010, é 
de R$ 154 milhões, com opção 
de extensão até dezembro. A 
emissora informa que ainda há 
mais três cotas à disposição. 

A Editora Abril também 
anunciou os cotistas para a 
cobertura do Mundial em 14 

de seus títulos, além de sites, 
newsletters, SMS e programas 
e vinhetas nos canais de TV 
do grupo. Claro, Itaú, Sadia, 
Volkswagen, Ambev, Procter 
& Gamble e O Boticário fecha-
ram pacotes pelo valor de R$ 
28 milhões, a preço de tabela. 
Todos terão preferência em um 
eventual pacote para 2014. 

As primeiras inserções co-
meçam nesta semana, com a 
cobertura da Copa das Confe-
derações. Também está pre-
visto um evento na África do 

Sul, em 2010, que contará 
com a colaboração do grupo 
sul-africano Naspers, sócio da 
Abril com 30% de participa-
ção. Maior conglomerado de 
comunicação daquele país, a 
Naspers colaborará com algu-
mas ações realizadas durante 
a Copa, sobretudo na cobertura 
realizada pelo site de Placar e 
no evento para patrocinadores 
que será montado na cidade 
sul-africana que hospedará a 
Seleção Brasileira na primeira 
fase da competição. 

A regulação dos veículos de 
comunicação após a revogação 
da Lei da Imprensa, em 30 de 
abril, foi o tema dominante dos 
três painéis da 4a Conferência 
Legislativa sobre Liberdade de 
Imprensa. Realizado na terça-fei-
ra, 9, no auditório da TV Câmara, 
em Brasília, o evento contou com 
a presença de jornalistas, minis-
tros e parlamentares. 

Para o presidente da Associa-
ção Nacional de Editores de Re-
vistas (Aner), Roberto Muylaert, 
uma sociedade aberta é “fator 
essencial” para o exercício da 
cidadania. “Não é o Estado que 
deve fiscalizar a imprensa, e sim 
a imprensa que deve fiscalizar 
o Estado”, defendeu Muylaert 
durante a abertura da confe-
rência, que teve a participação 
dos presidentes da Câmara dos 
Deputados, Michel Temer, do Su-
premo Tribunal Federal, Gilmar 
Mendes, e do Tribunal Superior 
Eleitoral, Carlos Ayres Britto. 
A mediação foi do jornalista 
William Waack, da Rede Globo. 

Legislação

Regulação da imprensa movimenta conferência

“Na cultura brasileira existe 
um aspecto negativo de tentar 
remendar tudo com lei, mas 
tenho dúvidas de que uma 
nova lei seja de fato necessária 
para melhorar a liberdade de 
imprensa”, afirmou Fernando 
Rodrigues, colunista e repórter 
da Folha de S. Paulo, durante 
o painel O Dever de Informar. 
A comentarista de economia 
da Rede Globo Míriam Leitão 
seguiu na mesma linha. “Nossa 
cultura talvez seja de muita 

regulação”, disse. “A antiga lei 
foi muito bem enterrada pelo 
Supremo Tribunal Federal.”

O assunto voltou à tona no 
debate de encerramento. Em 
uma comparação com a publi-
cidade, o presidente da Talent, 
Júlio Ribeiro, citou o Conselho 
Nacional de Autorregulamenta-
ção Publicitária (Conar) como 
modelo de órgão fiscalizador: 
“É um exemplo brilhante de 
autorregulamentação”. Ribeiro 
criticou o Congresso Nacional 

A 100% Comunicação, que 
acaba de lançar o jornal gratuito 
Viajar, esclarece que não tem 
vínculos com a editora Peixes, 
que faz parte da Companhia 
Brasileira de Multimídia. O pre-
sidente da 100% Comunicação, 
Angelo Rossi, que era da Peixes, 
desligou-se da antiga editora há 
um ano e agora se dedica ao novo 
projeto.

A 100% Comunicação está 
focada em diagnosticar, planejar 
e executar projetos editoriais e 
comerciais. Os dois primeiros 
títulos ligados à editora são a 
revista Cemporcento Skate — 
nas bancas desde janeiro, sob 
responsabilidade de Alexandre 
Vianna e Vinicius Albuquerque 
— e o jornal Viajar, editado 
por Ronny Hein e que aborda 
o mundo das viagens. A publi-
cação é distribuída às quartas-
feiras pela equipe do jornal 
Destak, em São Paulo. 

Revistas

Editora 100% 
Comunicação 
não tem vínculo 
com a Peixes

de hotel, contra 27 mil do Rio 
de Janeiro”, contabiliza. Para 
tirar lições dos preparativos da 
África do Sul, o comitê paulista-
no enviará ao país o secretário 
municipal de Esportes, Walter 
Feldman, para acompanhar a 
Copa das Confederações.

Dudu Godoy, presidente da 
Quê, afirma que a primeira tarefa 
do comitê organizador do Rio de 
Janeiro será nomear seu porta-
voz oficial. O trabalho da Prole, 
pertencente ao grupo, só deverá 
se iniciar após essa definição e 
no momento em que a Fifa der 
sinal verde para as atividades de 
promoção da cidade. Sem riscos 
aparentes de perder a final, os 
esforços deverão se voltar para 
consolidar as reformas que o 
Maracanã já vem realizando nos 
últimos anos. 

Robert Galbraith

deverá ser apresentado pelo São 
Paulo FC, dono do estádio, até 
agosto. Caso seja rejeitado pela 
Fifa, Carvalho diz que o plano B 
será a construção de um novo 
estádio, hipótese que ele con-
sidera remota. Em sua opinião, 
por ter a melhor infraestrutura 
do País, a cidade não corre ris-
cos de perder o jogo inaugural. 
“Além de termos o aeroporto 
que recebe 75% dos voos inter-
nacionais, temos 43 mil quartos 

pela quantidade de matérias que 
buscam limitar a atividade publi-
citária. “Existe uma fúria legis-
lativa para regular tudo, e toda 
vez que se começa a regular, se 
perde na força”, afirmou.

A 4a Conferência Legislativa 
sobre Liberdade de Imprensa 
foi coordenada pela Aner e pro-
movida conjuntamente com a 
Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), a Associação Brasileira 
de Rádio e Televisão (Abert) e 
a Câmara dos Deputados.

Participantes da conferência sobre Liberdade de Imprensa: autorregulamentação é alternativa
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