
Rio de Janeiro será sede da Fifa na Copa de 2014, diz Paes 
Pedro Fonseca 
 

 
 
O Rio de Janeiro será a 'casa' da Fifa e a sede do centro internacional de mídia da Copa do 
Mundo de 2014 no Brasil, anunciou nesta sexta-feira o prefeito Eduardo Paes, após visita do 
secretário-geral da entidade para vistoriar os preparativos do Mundial. 
 
Paes acompanhou o dirigente da Fifa Jerome Valcke e o presidente do comitê organizador da 
Copa, Ricardo Teixeira, numa visita a possíveis instalações no Rio para serem usadas na 
competição, incluindo a Cidade da Música, na Barra da Tijuca, o Forte de Copacabana e 
edifícios da Cidade Nova, no centro. 
 
De acordo com Paes, a cidade também vai receber o sorteio dos grupos das eliminatórias de 
todos os continentes para o Mundial, em julho de 2011 -- o primeiro evento oficial da Copa a 
ser realizado no país. 
 
"Posso afirmar para vocês que o Rio de Janeiro vai receber o primeiro sorteio, a sede da Fifa e 
o centro de mídia aqui", disse Paes a jornalistas após visita com Valcke, que passou a semana 
no Rio e retorna nesta sexta-feira para a Suíça. 
 
"O Forte de Copacabana causou muito boa impressão e poderá ser o local do sorteio das 
eliminatórias da Copa. O centro de imprensa e o quartel-general da Fifa deverão ficar na 
Cidade Nova", acrescentou. 
 
A intenção do Rio é realizar o sorteio no Forte de Copacabana, depois que a Cidade da Música, 
uma obra que ainda será finalizada e que era a primeira opção da cidade para o evento, foi 
recusada por Valcke por não ter o tamanho suficiente. 
 
Outra proposta da cidade é posicionar alguns estúdios de televisão no Aterro do Flamengo, 
com fundo para o Pão de Açúcar, com o objetivo de enviar para o mundo imagens do cartão 
postal da cidade. 
 
Apesar do anúncio feito por Paes, Valcke não confirmou que a casa da Fifa e o centro de 
imprensa da Copa ficarão no Rio, que provavelmente será o palco da final do Mundial no 
Maracanã. 
 
"Vamos dedicar a todas as cidades a mesma atenção da visita que foi feita no Rio de Janeiro", 
afirmou o secretário-geral da Fifa, que deve morar no Rio a partir de 2011 para acompanhar 
de perto os preparativos do Brasil para o Mundial. 



 
Apesar de a maioria dos 12 estádios que serão utilizados na Copa do Mundo do Brasil estar 
com seus cronogramas atrasados, Valcke elogiou o andamento dos preparativos, em especial 
do Rio. 
 
"Estou muito feliz em ver que o comitê local vem trabalhando muito bem, trabalhando duro 
nos projetos da cidade do Rio de Janeiro, para que possam ser encaminhados de acordo com 
as necessidade de um evento dessa importância", disse em um pronunciamento a jornalistas. 
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