
Grêmio promove festa para marcar início oficial das obras da Arena 
 

 
Grêmio espera reunir 10 mil pessoas em evento na zona norte de Porto Alegre 

 
Com dois meses de atraso e ainda sem que a construtora tenha obtido financiamento, o 
Grêmio dá início nesta segunda, feriado no Rio Grande do Sul, às obras de seu futuro estádio. 
Uma festa para dez mil pessoas será realizada para marcar o lançamento oficial da construção 
da Arena do Grêmio, que deve ficar pronta em dezembro de 2012. 
 

 
Nos últimos dias, ações nas ruas de Porto Alegre 

anunciaram o início das obras da Arena do Grêmio 
 

 
Complexo na zona norte de Porto Alegre contará 
com centro de convenções, shopping e edifícios 



 
Às 13h30, uma carreata parte do estádio Olímpico para terreno da Arena, no bairro Humaitá, 
zona norte de Porto Alegre, passando pelo local do antigo estádio do Grêmio, no bairro 
Moinhos de Vento. De cima de um caminhão, integrantes da torcida Geral tocarão clássicos 
das arquibancadas do Olímpico. 
 
Simbolicamente, um pedaço do gramado do Olímpico será replantado no local da Arena. O 
responsável por isso será o uruguaio Hugo De León, zagueiro campeão do Brasileiro, da 
Libertadores e do Mundial nos anos 80 e técnico do Grêmio em 2005. No local, estão previstas 
atrações musicais e uma cerimônia de lançamento das obras, marcada para as 15h desta 
segunda. 
 
“É uma data de grande importância para toda a nação gremista. Este projeto tem como 
objetivo demonstrar a grandiosidade deste acontecimento, espalhando a alegria da data por 
Porto Alegre e envolvendo todos os torcedores espalhados pelo mundo”, comenta o presidente 
da Grêmio Empreendimentos, Adalberto Preis. 
 
Ao longo da semana, a Grêmio Empreendimentos e a OAS realizaram uma série de ações para 
preparar o lançamento da pedra fundamental. Torcedores foram convocados a falar sobre a 
Arena nas redes sociais. Nas ruas de Porto Alegre, placas e corações azuis fizeram a contagem 
regressiva para o evento. 
 
Prazos e financiamento 
 
A previsão inicial da construtora OAS, responsável pelo projeto, era de que as obras 
começassem no mês de julho. O prazo de conclusão, porém, segue o mesmo. O representante 
da empresa, Carlos Eduardo Barreto Neto, afirma que Arena do Grêmio estará concluída no 
final de 2012. 
 
Só a obra da Arena está orçada em R$ 400 milhões. A OAS pretende usar 55% de recursos 
próprios e 45% de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
Social (BNDES). A verba ainda não saiu mas, de acordo com Barreto, não há nenhum 
problema, apenas um trâmite normal dentro do banco. “É algo normal, outros projetos 
também estão aguardando o financiamento. Vamos começar as obras com recursos próprios”, 
explica. 
 
A primeira obra do complexo da Arena será justamente o estádio. No projeto da OAS, ainda 
está prevista a construção de edifícios residenciais, centro de convenções e shopping center. 
No total, o projeto está orçado em R$ 1 bilhão. 
 
A Arena terá capacidade para 52 mil torcedores e seguirá os padrões recomendados pela Fifa. 
A intenção do Grêmio é de que o estádio sirva de apoio à Copa do Mundo de 2014, abrigando 
treinos e amistosos das seleções, e possa sediar a Copa das Confederações em 2013. 
 
Quatro vezes maior que o Olímpico, a Arena terá 192 mil metros quadrados de área 
construída, contra os atuais 56 mil metros quadrados da área do Olímpico. O Grêmio contará 
com 19 mil metros quadrados para uso exclusivo, já que a Arena será gerida pela OAS pelos 
próximos 20 anos. Após este período, o Grêmio receberá a propriedade plena sobre o estádio. 
 
Polêmicas 
 
Não foi sem polêmicas que a Arena chegou ao dia do seu lançamento oficial. O controle da 
OAS sobre o futuro estádio do Grêmio motivou os principais debates entre lideranças do clube 
nos últimos anos. Além das preocupações com o futuro financeiro do Grêmio, que ficará sem 
um estádio para gerar recursos, o direito dos sócios na Arena também foi questionado. Por 
contrato, o Grêmio poderá oferecer descontos aos seus sócios nos ingressos para jogos da 
Arena, devendo compensar à OAS. 
 



Politicamente, o processo também foi complicado. Hélio Dourado, ex-presidente e dirigente 
histórico do clube, foi o responsável pelas principais críticas ao projeto, chegando a dizer que a 
Arena seria um “suicídio” para o Grêmio, que deixaria de se tornar um clube para se 
transformar apenas em um time de futebol. O estádio Olímpico será entregue à OAS assim que 
a Arena estiver concluída. A atual casa tricolor deverá dar lugar a edifícios residenciais. 
 
A gestão da Grêmio Empreendimentos, empresa criada para gerir o projeto em nome do 
Grêmio, também teve polêmicas. Fora do clube após a derrota nas eleições, o ex-presidente 
Paulo Odone se disse vítima de “golpe” quando foi retirado da presidência da Grêmio 
Empreendimentos. Ele agora pode voltar à presidência do clube, a partir do ano que vem. 
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