
O QUE ELE DISSE

Juvenal Juvêncio

ROGÉRIO CENI ATACA FILHO DE LULA

O goleiro Rogério Ceni, aponta-
do como provável dirigente do
São Paulo quando encerrar a
carreira, seguiu ontem a postu-
ra do presidente Juvenal Juvên-
cio. Questionado sobre a influên-
cia política das críticas ao Mo-
rumbi, ele rebateu com ataque
indireto ao filho do presidente
Lula, Luiz Cláudio da Silva, que
atua como auxiliar de prepara-
ção física no Corinthians. “Políti-
ca é uma questão complicada
em nosso País. Tem gente que
vive de ser filho de gente impor-
tante, tem como profissão ser

filho”, afirmou o goleiro. A alfi-
netada ocorre na semana em
que Lulinha, como é chamado,
publicou uma piada ofensiva ao
São Paulo em seu Twitter. Ceni
preferiu se esquivar dos comen-
tários feitos por Ricardo Teixei-
ra e considerou normal a des-
confiança que ronda o projeto
do Morumbi. “Isso aí vai ser
vetado e liberado muitas vezes.
Tem muito tempo até lá. Não li
muita coisa, nem sei quais fo-
ram os motivos apresentados,
por isso minha opinião fica um
pouco vaga.”, despistou. / B.D.

“Alguém pode estar
querendo uma 2ª
arena em São Paulo.
Há interesse em um
estádio que receba
shows, eventos e até
jogos de futebol,
construído com o
dinheiro do governo”

O Morumbi foi alvo de críti-
cas antes mesmo da escolha
do Brasil como sede da Co-
pa, em outubro de 2007. Em
agosto daquele ano, o presi-
dente da CBF, Ricardo Tei-
xeira, descartou o estádio
como possível palco de jo-
gos da competição. Em
2009, o secretário-geral da
Fifa, Jerôme Valcke teria di-
to a Teixeira, em Miami
(EUA), que a entidade veta-
ria o estádio “de uma gran-
de cidade-sede, porque o
projeto não estaria à altura
de uma Copa”. Em maio do
ano passado, porém, a Fifa
confirmou a escolha do Mo-
rumbi, mediante uma série
de exigências a serem cum-
pridas. Em fevereiro, o clube
apresentou os projetos de
mobilidade e infraestrutura.

Fábio Hecico

O presidente corintiano Andrés
Sanchez não se bica com o São
Paulo faz algum tempo. E a guer-
ra com o arquirrival agora pode
entrar até no assunto Copa do
Mundo. Com as críticas da Fifa
sobre o projeto do estádio são-

paulino para a abertura do Mun-
dial de 2014, Andrés fala em for-
mar parceria com o Palmeiras pa-
ra a construção de uma nova are-
na na Capital que possa cumprir
as exigências da entidade e que
desbanque a do oponente.

“O problema é que São Paulo
não tem um estádio com capaci-
dade para 65 mil pessoas. Mas
em dois, dois anos e meio, é pos-
sível a construção de um está-
dio. Se começar as obras até ju-
nho, a gente consegue ter uma
casa para a Copa”, afirma An-
drés. “Mas com as mansões lá do
Jardim Leonor (referência ao Mo-

rumbi), não vão deixar que ele
seja feito lá”, provoca, apesar de
dizer que torce para que o São
Paulo consiga deixar o Morumbi
pronto e dentro das normas.

Andrés não imagina a abertura
da Copa em outro estado que
não seja o paulista. Mas já prome-

te dar trabalho ao São Paulo. “O
importante para o Corinthians é
ganhar títulos, mas estamos es-
pertos, temos tantas maquetes
de estádio e, de repente, seria o
ideal fazer um em parceria com o
Palmeiras”, enfatiza. “Apesar de
eles (Palmeiras) estarem adianta-

dos com a reforma do Palestra
Itália”, diz. Na verdade, a obra na
casa do Alviverde está parada e
até já mudou de construtora.

E como os dois times não jo-
gam no mesmo dia na Capital, fa-
zer a arena em conjunto seria
uma forma de diminuírem os gas-
tos e também de terem uma casa
maior para grandes partidas. A
dupla não manda mais jogos de
grande apelo no Morumbi, em re-
presália ao São Paulo, que limi-
tou em 10% os ingressos aos ri-
vais quando forem visitantes.

Andrés garante que o possível
novo estádio não será construí-
do na área onde está o parque de
diversões Playcenter. Mas não
descarta Pirituba ou mesmo o
terreno do CT de Itaquera.

“Uma coisa eu digo, não vou
gastar R$ 400 ou R$ 500 milhões
num estádio. Só o faria com par-
cerias. E não quero deixar o co-
mando daqui a dois anos com a
fama de ter sido outro presiden-
te que falou e não fez”, afirma.

Presidente do São Paulo

Corinthians chama
Palmeiras para
construir arena

Sem previsão
GP da Malásia, amanhã, às
5 horas, promete emoção

Esportes
Teste em casa
A vez dos garotos do Palmeiras
diante do Oeste, no Palestra
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Veteranos do boxe
Hopkins (E), 45, encara
hoje Roy Jones Jr., 41
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Bruno Deiro

O presidente do São Paulo, Juve-
nal Juvêncio desembarcou on-
tem pela manhã, em Guarulhos,
com a língua afiada. No retorno
do São Paulo após o empate no
México, pela Libertadores, o diri-
gente revidou as críticas feitas
pelo presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, e do Corinthians, An-
drés Sanches, ao projeto do Mo-
rumbi para a Copa de 2014.

Juvenal atacou Ricardo Teixei-
ra pelas declarações da última
quarta-feira, de que a situação
do Morumbi para receber a Co-
pa está ficando mais difícil e o
São Paulo estaria fazendo ape-
nas medidas paliativas.

“É uma preocupação correta
da CBF. Como tem que se preo-
cupar com o Maracanã, que é
tombado, onde o lençol freático
está aflorando na grama. Ou em
Brasília, onde queriam que fosse
a abertura e o governador está
preso”, disse Juvenal Juvêncio.
“Em Natal, nem o terreno do es-
tádio foi definido. Minas Gerais
tem só um hotel cinco-estrelas.”

O dirigente são-paulino fez
questão de provocar Ricardo Tei-
xeira em seu apoio ao empresá-
rio Kléber Leite, que concorre na
eleição do Clube dos Treze, mar-
cada para o dia 12.

“O Kléber Leite não tem nem
o apoio do Flamengo (clube do
qual foi presidente)”, disse Juve-
nal, que evitou associar o voto
do São Paulo no oponente, o
atual presidente Fábio Koff, às
críticas de Teixeira. “Não vejo
correlação entre a eleição no Clu-
be dos Treze e a Copa de 2014,
que é algo técnico. No Morumbi,
83% das obras estão prontas.”

Ele garante que encarou as crí-
ticas de Teixeira apenas como
um alerta. “O Ricardo não quer
tirar a candidatura do Morumbi,
foi um alerta e não uma ameaça.
Estamos aptos a receber as oita-
vas, e a distância para receber a
final é mínima.”

Interesses obscuros. As rebati-
das do dirigente não se resumi-
ram à CBF. Juvenal Juvêncio
também se mostrou incomoda-
do com as insinuações do presi-

dente do Corinthians, Andrés
Sanches, de que seria melhor a
construção de um novo estádio
na Capital. Sem citar o rival, ele
descartou a ideia. “Não dá para

São Paulo receber a Copa de
2014 sem o Morumbi, não há es-
paço físico.”

Indiretamente, ele acusou o
corintiano de querer se benefi-

ciar com os investimentos para
2014. “Alguém pode estar que-
rendo uma segunda arena em
São Paulo. Há o interesse em
uma arena que receba shows,

eventos e até jogos de futebol,
em estádio construído com o di-
nheiro do governo.”

O São Paulo tenta aparentar
tranquilidade diante das investi-
das contra o projeto do Morum-
bi. Juvenal Juvêncio afirma, po-
rém, que não depende apenas do
clube os ajustes necessários para
receber a Copa no Estado. “A are-
na em si e suas obras custam me-
nos que o resto. O que exige in-
vestimento forte dos governos
está no entorno do estádio.”

O dirigente garante que é míni-
ma a possibilidade de São Paulo
ter um papel menor no evento,
recebendo apenas jogos pouco
importantes da primeira fase.
“Os grandes patrocinadores sa-
bem que não há Copa no Brasil
sem São Paulo, estão tranquilos
quanto a isso.”

Em nota recente, o clube do
Morumbi reiterou o compromis-
so de entregar até o dia 3 de maio
um projeto, elaborado pelo escri-

tório alemão GMP, que vai aten-
der a todas as exigências do Co-
mitê Técnico da Fifa, para que o
Morumbi esteja apto a receber o
jogo de abertura da Copa.

Taça das Bolinhas. Juvenal ain-
da cobrou o presidente da CBF
sobre a “Taça das Bolinhas”, tro-
féu dado ao primeiro pentacam-
peão brasileiro que é disputado
por São Paulo e Flamengo. A enti-
dade anunciou que vai decidir
até o fim deste mês quem ficará
com o prêmio.

Segundo ele, antes mesmo da
conquista do tri no Brasileiro,
em 2008, o destino da taça já esta-
va definido, “Houve a promessa
para oSão Paulo: ‘se ganharo pen-
ta, a taça é sua’. Há uma decisão
da Justiça Federal, transitada em
julgado, dizendo que o Sport foi
o campeão (brasileiro) de 1987”,
defende. “Por isso, creio que de-
ve ficar com o verdadeiro cam-
peão, que é o São Paulo.”
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Presidente do São Paulo vê complô
para tirar abertura do Morumbi
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Juvenal Juvêncio rebate alerta da CBF e insinua que há interesses na construção de outra arena

Fifa já ameaçou
vetar o estádio
tricolor

Ironia? Sanchez diz que cidade não possui estádio ideal

Andrés Sanchez provoca
presidente do São Paulo,
seu desafeto, e lança
ideia de parceria com
o rival histórico
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Ira de dirigente. Juvenal rebateu as críticas ao projeto do Morumbi e apontou falhas nas outras sedes do Mundial de 2014

%HermesFileInfo:E-1:20100403:E1 SÁBADO, 3 DE ABRIL DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

7 8 9 10 11 12

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 abr. 2010, Esporte, p. E1.




