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Dirigente fala em novo estádio, cria burburinho, mas nainda não descarta Morumbi  
 
O criticado projeto do estádio do São Paulo FC para a Copa do Mundo-2014 provocou um novo 
embaraço. 
 
Ontem, no Rio, durante a entrevista coletiva posterior à reunião do Comitê Executivo da Fifa, o 
presidente da entidade, Joseph Blatter, chegou a descartar o Morumbi, sem citar o nome do 
estádio, ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de a cidade de São Paulo ficar sem 
o jogo de abertura. 
 
Se a informação que ouvimos está correta, o prefeito de São Paulo (Gilberto Kassab) disse que 
vai ter um novo estádio. Então, não terá qualquer problema. A Fifa tem vários pontos de 
exigências para os jogos da Copa do Mundo... disse Blatter, que parou de falar, ao perceber 
um burburinho na imprensa e um diálogo paralelo entre o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, 
e o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, que o acompanhavam na mesa. 
 
Valcke: “Seria ótimo se houvesse um novo estádio” Ao perceber o desconforto dos dois, Blatter 
se dirigiu, primeiramente, a Teixeira e, depois, a Valcke: Não posso mudar o que tenho dito 
nos últimos dias. 
 
Vocês têm algo a dizer? Alguma informação diferente? Diante da resposta negativa de ambos, 
Blatter emendou: As exigências são maiores para um estádio receber a final e a abertura, 
caem um pouco para jogos da semifinal e assim por diante. Atualmente, o Morumbi não se 
enquadra nessas exigências (para receber a abertura da Copa do Mundo). Mas quero deixar 
claro: o Morumbi não está fora da Copa do Mundo. Ele só não está na categoria de receber a 
abertura — disse Blatter. 
 
Depois da coletiva, o diretor de comunicação do Comitê Organizador Brasil-2014, Rodrigo 
Paiva, esclareceu que Blatter recebera um telefonema do secretário municipal de Esportes, 
Walter Feldman, informando que serão investidos R$ 250 milhões na reforma do Pacaembu, 
com ampliação para 46 mil lugares. Segundo Paiva, o telefonema de Feldman foi para 
mencionar que São Paulo fará tudo para sediar a abertura da Copa-2014 e que a reforma do 
Pacaembu era outra mostra de que o investimento da cidade é alto, sem jamais ter descartado 
o Morumbi. 
 
Paiva lembrou que, ampliado para 46 mil lugares, o Pacaembu também não sediaria a abertura 
(precisa de 62 mil). 
 
Também após a coletiva, perguntados sobre se têm conhecimento de alguma mudança no 
projeto paulista, tanto Ricardo Teixeira quanto Jérôme Valcke negaram. O francês foi até 
irônico. 
 
Seria ótimo se houvesse um projeto de novo estádio para a abertura em São Paulo, mas a 
única coisa que recebi de São Paulo é sobre isso aqui disse Valcke, mostrando o relatório 
“Bons exemplos para o Estádio do Morumbi”, em que a Fifa aponta o que precisa ser 
modificado. 
 
Antes, o secretário-geral da Fifa informara que ainda é cedo para definição sobre os 
cabeçasde-chave da Copa do Mundo-2010, na África do Sul. 
 
Vamos usar o ranking da Fifa como base, mas a Argentina ainda nem está classificada, como 
algumas seleções importantes. Haverá uma definição sobre isso na próxima reunião do Comitê 
Executivo, no dia 3 de dezembro, na África do Sul — acrescentou. 
 
Por sua vez, Joseph Blatter anunciou a criação de uma força-tarefa, para estudar o limite de 
idade para os Jogos Olímpicos. 



 
Atualmente estabelecida em 23 anos, a faixa etária nas Olimpíadas é motivo de divergência 
entre as confederações continentais. 
 
África, Ásia e Concacaf defendem a idade máxima em 23 anos, enquanto europeus e sul-
americanos desejam jogadores até 21 anos na competição. 
 
O presidente da Confederação Africana, Issa Hayatou, chefiará a comissão. Ele e Blatter se 
reunirão com o presidente do COI, Jacques Rogge, em Copenhague, no próximo dia 4, para 
discutir o tema. Os membros da forçatarefa deverão entregar proposta à Fifa até o dia 3 de 
dezembro, quando o Comitê Executivo deverá votá-la. 
 
O presidente da Fifa também minimizou o assalto com reféns, na Rua Francisco Otaviano, 
próximo ao hotel onde os membros do Comitê Executivo estão hospedados. 
 
Diga-me uma cidade, até no meu país, o paraíso da Suíça, em que não exista violência?. 
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