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Mundial-2014

Morumbi fora da abertura e da Copa
Fifa entende que projetos de reforma não são suficientes e exclui estádio da competição
SEBASTIAO MOREIRA/AE-20/12/2005

Sílvio Barsetti / RIO

A polêmica sobre a utilização do
Estádio do Morumbi no Mundial de 2014 está chegando ao
fim. Na quinta-feira, o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke,
vem ao Brasil, em caráter de urgência, para definir o papel do
estádio do São Paulo na Copa.
Vaitrazerna bagagemumainformação contundente: o Morumbi nãoreceberá apartidade abertura da competição e nenhuma
outra. Está fora da Copa.
A revelação foi feita ontem ao
Estado por um alto executivo
da Fifa. Insatisfeito com os projetos de reformas do Morumbi
apresentados pela direção do
clubedesde o ano passado– apesar de ter feito alguns elogios –,
Valcke vai se encontrar com os
dirigentes do Comitê Organizador do Mundial em São Paulo,
de onde seguirá para uma série
de reuniões em Brasília. Ficará
dois ou três dias no País.
Valcke também vai conferir
de perto como estão os demais
projetosdos estádioscredenciados para abrigar jogos da Copa.
Em maio, a Fifa exibirá um vídeo
no Brasil com os defeitos técnicos existentes nos projetos do
Morumbi. Quer assim se eximir
de responsabilidade pela exclusão do Estádio Cícero Pompeu
de Toledo.
Em nenhuma hipótese a Fifa
aceitará jogos em dois ou mais
estádios numa mesma sede. Por
isso, de acordo com o executivo
entrevistadopeloEstado,a entidade já conta com um plano B
para dar ao Estado de São Paulo
o direito de abrir o Mundial de
2014. “Esse projeto já chegou à
sede da entidade, em Zurique,
na Suíça, foi visto com bons
olhos e tem participação da prefeitura da capital paulista”, comentou o executivo.

Corinthians,
de novo, surge
como alternativa
● Para acirrar ainda mais a rivali-

adequá-lo, o local teria de receber pelo menos 65 mil.
A diretoria corintiana admite
disponibilizar o novo estádio para
a Copa do Mundo. Mas destaca: a
Fifa, por meio do Comitê Organizador, precisaria bancar os custos dessa ampliação. “O Corinthians e seus parceiros nesse
projeto não vão colocar um centavo a mais para atingir essa capacidade necessária para a abertura”, explicou um dirigente.
Sanchez se esquiva de falar
sobre o tema. Receoso de provocar expectativa que pode não ser
atendida e passar por constrangimento idêntico ao de vários de
seus antecessores, o presidente
corintiano garante que só vai se
pronunciar quando houver algo
concreto. Ou seja, quando o contrato de construção estiver assinado. Enquanto isso, os responsáveis pelo projeto avaliam dois
locais: uma área em Guarulhos e
outra em Itaquera. A segunda é
a favorita na disputa. / WAGNER

dade entre São Paulo e Corinthians, a alternativa para o veto
ao Morumbi pode recair sobre o
projeto do estádio corintiano. Em
recentes reuniões no Parque São
Jorge, a diretoria alvinegra expôs o cronograma de obras. A
expectativa é de que a construção comece até a metade de
2011 e que no fim do ano, quando
termina o mandato do presidente
Andrés Sanchez, pelo menos
50% da edificação esteja pronta.
Caso o Comitê Organizador do
Mundial opte mesmo pela arena
do Corinthians um detalhe terá
de ser revisto. De acordo com
diretor ouvido pelo Estado, o estádio terá capacidade para 45 mil
pessoas, insuficiente para receber a partida de abertura. Para

VILARON

Essa mensagem será reforçada
por Valcke e estará mais endereçada aos estádios que passarão
por reformas.
O Estado de São Paulo, no entanto, será avaliado de forma diferenciada, por causa da longa
controvérsia entre o clube do
Morumbi e a Fifa. A entidade reconhece a importância do Estado no País e não quer o ônus de
um desgaste político por uma
participação secundária de São
Paulo no evento.
AindadeacordocomoexecutivodaFifa,osprojetosdeconstrução de novas arenas preocupam
menos a entidade máxima do futebol do que os estádios que serão reformados. “Para quem está saindo do zero, já há um proje-

to claro, do que vai ser feito, de
como a obra será entregue.”
No encontro com o comitê organizador, a Fifa vai reiterar que
asquatro ou cinco sedes da Copa
das Confederações, em 2013, terão de liberar seus estádios até
dezembro de 2012. Essas cidadesserãodefinidaspossivelmente logo após o fim da Copa da
África do Sul, que se encerrará
em 11 de julho.
A entidade, por meio de seus
dirigentes, tentará de todas as
formas evitar declarações polêmicas nos próximos dias sobre
assuntos referentes ao Mundial
de 2014. Vai se concentrar no
evento sul-africano. Essa é a ordem do presidente da Fifa, Joseph Blatter.

Veto. Problemas técnicos no projeto inviabilizaram indicação do Morumbi para a Copa de 2014

PARA LEMBRAR

Estádio recebeu
alguns elogios e
muitas críticas
Em 19 de março, o São Paulo e
o Comitê Organizador Paulista da Copa de 2014 receberam
com surpresa e alívio os primeiros elogios do secretáriogeral da Fifa, Jerome Valcke,
Mudanças de prazo. As obras

em todos os 12 estádios do Mundial do Brasil deveriam começar

ao Morumbi. O dirigente se pronunciou após analisar relatórios feitos por três integrantes
da Fifa, que estiveram no dia 14
de março no estádio são-paulino. “É um prêmio à insistência”, comemorou na época o
presidente do comitê, Caio Luiz
de Carvalho. “A entidade percebeu o comprometimento do
clube e de São Paulo em atender às exigências.”

Em todos comentários referentes ao Morumbi anteriormente, no entanto, Valcke e a
cúpula da Fifa apenas fizeram
críticas. E, mais tarde, mesmo
nas raras afirmações positivas,
a entidade nunca garantiu que
o estádio são-paulino teria
condição de receber as partidas mais importantes do Mundial, como a abertura, pretendida pelos paulistas.

em março. O comitê local já fez
uma concessão e adiou o prazo
para 3 de maio. Quem atrasar o

cronograma da próxima vez correráo risco de perder o direito de
participar diretamente da Copa.

● Rica, mas nem tanto

Com a soma do que recebe
dos patrocinadores, cerca de
R$ 210 milhões por ano, a
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) está entre as
entidades de futebol mais
ricas do planeta. Mas ainda
se mantém atrás das
confederações da Alemanha
e da França, por exemplo.

Seleção brasileira garante à CBF o 9º patrocínio
Entidade acerta acordo
de R$ 10,5 milhões/ano
até dezembro de 2014
e aumenta receita
mensal para R$ 17,5 mi

O QUE A CBF FATURA COM A SELEÇÃO

R$ 210 MILHÕES
Total de patrocínio

RIO
EM MILHÕES DE REAIS POR ANO

AConfederaçãoBrasileiradeFutebol (CBF) apresentou ontem
seu 9.º patrocinador: a Seara Alimentos,doGrupoMarfrig.Aempresa vai ser a fornecedora de
carnes para a seleção até dezembro de 2014, em acordo firmado
ontem no Rio. Com o novo parceiro, a CBF passará a ter receita
de R$ 210 milhões anuais.
Além da exposição da marca,
estampada também na camisa
do Santos, a Seara terá direito a
utilizar o logotipo da CBF em
campanhas publicitárias, de incentivo em pontos de venda,
brindes e embalagens de produtos em geral em todo o território
nacional e no exterior.
Pelo acordo, a Seara deve pagar à confederação US$ 6 milhões por ano (R$ 10,5 milhões).
Ela está no mesmo patamar que
outrosquatro patrocinadoresda
entidade: TAM, Gillette, Grupo
Pão de Açúcar e Volkswagen.
A Nike, a mais antiga parceira
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da CBF, cujo primeiro contrato
data de 1996, é o carro-chefe dos
patrocinadores – destina US$ 45
milhões (R$ 78,7 milhões) à confederação. Há mais outras três
empresas que formam o segundo grupo dos patrocínios da
CBF. Vivo, Ambev e Itaú dariam
um suporte de US$ 15 milhões
(R$ 26,2 milhões) para a entidade por ano.
Essas três e a Nike são as úni-

cas com direito de explorar a
marca nas camisas, shorts e agasalhos dos atletas de todas as seleções brasileiras de futebol, incluindo desde a sub-15 masculina até as equipes femininas.
Todos esses jogadores têm direito à participação do uso de
imagem pelos quatro principais
patrocinadores da CBF.
Seara,Gillette,TAM,Volkswagen e Grupo Pão de Açúcar po-

dem usar os espaços disponíveis
nos painéis em campo, tanto em
jogos quanto em treinos, e ainda
associar suas marcas com o símbolo da CBF. Também estão presentes nos backdrops localizadosatrásdejogadoreseintegrantes da comissão técnica quando
entrevistados.
“Futebol é a grande paixão nacional e a sua prática contribui
para melhorar a qualidade de vi-

da das pessoas. Isso combina
com a estratégia de comunicação da Seara”, disse o presidente
daempresa,MarcosAntonioMolina dos Santos.
Novidade. Até o fim de abril, a
CBF vai anunciar oficialmente
outro patrocinador, a Nestlé. O
acordo está fechado, mas a entidade não quis dar detalhes sobre
a parceria. / S.B.
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