
Parece que entraremos numa nova fase de realizações concretas /

Na semana passada, o governador de São Paulo,
Alberto Goldman, o prefeito da capital paulista,

.Gilberto Kassab, e o presidente do Corinthians, An-
drés Sanchez, surpreenderam a todos confirmando a
escolha do novo estádio corintiano como sede dos
jogos da Copa do Mundo de 2014.

Apesar de já darem como certo que o novo estádio
será a sede da abertura da Copa de 2014, Kassab
alertou que a cidade de São Paulo ainda corre ris-
co de perder o jogo inaugural do evento. O projeto
do novo estádio é para 48 mil pessoas e, como a
FIFA exige 65 mil lugares, o Corinthians ainda pre-
cisa arranjar dinheiro para essa ampliação. O pro-
jeto original, com 48 mil lugares e custo de R$ 350
milhões, será bancado pela construtora Odebrecht,
que, em contrapartida, ficará com a receita da ven-
da do nome da arena (naming rights). Um arranjo
semelhante ao que viabilizará a arena do Palmeiras,
pela WTorre.

Pela forma como foi feito o anúncio, ninguém tem
dúvida de que uma ampliação para 68 mil lugares
será viabilizada. Fala-se até em dinheiro da FIFA
para complementar o recurso necessário. Para se
adequar às exigências da FIFA, o estádio exige um
investimento adicional estimado em R$ 180 milhões.
Ricardo Teixeira diz aceitar ajudar, mas pensando na
iniciativa privada e não diretamente junto à FIFA.

Espertamente, Andrés Sanchez cutuca a FIFA: "Es-
tima-se que a instituição colocou mais de US$ 1,5
bilhão na África do Sul. 10% disso será suficiente
para viabilizar o estádio do Corinthians para a aber-
tura da Copa", declarou aos jornais. Sabe-se que,
ao contrário do que houve em relação ao Morumbi,
há um clima de boa vontade por parte da CBF em
torno da solução corintiana, embora Carlos de La
Corte, do Comitê Olímpico Local (COL), enfatize que
não vá "dar moleza" ao Corinthians. Mas, com um
padrinho da estatura de Lula - que, ao que parece,
atua fortemente na viabilização do estádio do Corin-
thians -, podemos ter a certeza de que a solução é
definitiva.

Escrevo este artigo em meio à comemoração do

centenário do Timão e, como bom corintiano, não
consigo conter um sorriso nos lábios e uma sensa-
ção de orgulho por finalmente ter um estádio para
chamar de meu. Um motivo a menos de gozação por
parte dos são-paulinos e palmeirenses. E o fato de
abrir a Copa, então... É nóis! Hoje, tudo é comemo-
ração. Nosso presidente Lula participou da grande
festa corintiana, que teve até o nosso roliço Ronaldo
recebendo o título de Cidadão Paulistano, em meio a
grande show, que reuniu 100 mil pessoas no Anhan-
gabaú.

Muito bem, passada a festa, voltará a preocupação.
A definição da sede de abertura dos jogos era algo
importante para São Paulo e para o Brasil. Sim, já há
diversas obras em estádios das cidades-sede. Mas,
e o resto? E que "resto"! Continua preocupando
imensamente a questão de aeroportos, mobilidade
urbana, infraestrutura, de forma geral. Estamos an-
siosos por notícias urgentes sobre planos estruturais
em torno dos megaeventos Copa 2014 e Olimpíadas
2016.

A FIFA já se prepara para se instalar por aqui a fim
de acompanhar o ritmo das obras e das iniciativas
brasileiras para a Copa. Mr. Jerome Valcke está de
volta com seu check list em punho, cobrando ações.
Como era de se esperar, o governo começa a flexibili-
zar: os estados que abrigarão jogos da Copa, graças
a projeto de Resolução 43, aprovado pelo Senado,
já estão autorizados a contratar empréstimos acima
do limite dos 11% da receita líquida, estabelecidos
anteriormente.

Embora essa decisão possa nos preocupar quanto
a uma "farra" de gastos, julgo mais importante um
pragmatismo em torno da necessidade maior que é
termos tudo ok para a Copa de 2014. O projeto es-
tabelece que tal flexibilização refere-se a obras de
infraestrutura e não de estádios, o que é alentador.
Bem, finalmente parece que entraremos numa nova
fase de realizações concretas em torno da prepa-
ração efetiva para a realização da Copa de 2014.
Esperemos que sim, pois a situação estava ficando
insustentável. Será que agora vai?
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