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13 de junho
é a data prevista pela Fifa para a
abertura da Copa do Mundo de
2014. O encerramento se dará
um mês depois

38 meses
e 3 semanas é o tempo que falta
para o início da Copa no Brasil

TRUNFOS DE CADA UM

A BOLA VAI ROLAR

Copa 2014

Minas investe
em hotéis e
transporte

A batalha pela abertura do Mundial

São Paulo:
‘pujança’ e
força política

A deficiência da rede hoteleira é
apontada como empecilho para
que Belo Horizonte receba a
abertura do Mundial. De acordo
com o secretário Sérgio Barroso,
esse problema será resolvido.
“Até o primeiro semestre de
2013 serão construídos 5 hotéis
de 5 estrelas e 11 de quatro. Che-
garemos a 70 mil leitos’’, garan-

te. E acrescenta: “A cidade está
se redescobrindo como polo do
turismo de negócios.’’

Também estão sendo tocados
projetos para a melhoria do siste-
ma de transporte, como implan-
tação de corredores de ônibus
do modelo BRT (Bus Rapid Tran-
sit) e ampliação de vias. Além de
obras no aeroporto de Confins.

Barroso considera que a pai-
xão do mineiro pelo futebol e o
fato de o Estado ser o maior cen-
tro do esporte do País, atrás de
São Paulo e Rio, é fator que deve
ser levado em conta pela Fifa ao
tomar a decisão.
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Brasília tem
mobilidade
e conforto

Salvador vai
recorrer à
propaganda

A cidade de São Paulo tem a me-
lhor infraestrutura do País, fator
tão fundamental quanto o está-
dio quando se trata de sediar o
jogo de abertura da Copa – even-
to que receberá, por exemplo, en-
tre 70 e 80 chefes de Estado de
todos os continentes. Tem, en-
tre outros trunfos, a melhor e
maior rede hoteleira do Brasil. O

aeroporto, que precisa de am-
pliação, recebe a maior quantida-
de de voos internacionais.

Governo do Estado e Prefeitu-
raprometemváriasobras quetor-
narão a cidade mais eficiente pa-
ra receber a Copa. Há vários pro-
jetos na área de mobilidade urba-
na, entre eles construção e am-
pliação de vias de acesso a Itaque-
ra e melhoria da eficiência do me-
trô. O início da construção do Ita-
querão depende da obtenção de
licenças por parte da Prefeitura –
em fase final e com aprovação
próxima – e também da definição
da forma de financiamento.

São Paulo é favorita e
tem a preferência quase
nacional, mas Salvador,
Belo Horizonte e Brasília
não se dão por vencidas

A facilidade de poder ir ao está-
dio a pé é um dos argumentos de
Brasília na disputa para receber
a abertura da Copa. Isso porque
o Estádio Nacional fica ao lado
do setor hoteleiro da capital fede-
ral, o que facilitará o deslocamen-
to dos torcedores, principalmen-
te os estrangeiros em visita à ci-
dade durante o Mundial.

Outro trunfo é o fato de Brasí-
lia abrigar embaixadas. “Um che-
fe de Estado poderá, se quiser,
hospedar-se em seu país’’, diz
Cláudio Monteiro, chefe de gabi-
nete do governo.

Recentemente, o Distrito Fe-
deral obteve autorização para fa-
zer empréstimo de US$ 55 mi-
lhões no BID (Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento), que
serão usados em obras de infraes-
trutura na cidade. Entre os proje-
tos, estão a implementação do
VLT (Veículo Leve sobre Tri-
lhos), para ligar o aeroporto ao
setor Sul numa fase inicial.

As obras na Fonte Nova (chama-
da pelos baianos de Nova Fonte)
estão no prazo. Mas o desenvolvi-
mento dos vários projetos urba-
nos não está com o mesmo rit-
mo. Nos transportes, o Sistema
Integrado que vai ligar vários lo-
cais da cidade, entre eles o aero-
porto ao metrô, ainda engati-
nha. A segunda pista do aeropor-

to só deve ter as obras iniciadas
em 2012. O secretário para As-
suntos da Copa, Ney Campello,
porém, garante que tudo estará
pronto no prazo – um dos objeti-
vos da cidade é receber, em 2o13,
a Copa das Confederações.

A disputa pela abertura da Co-
pa ganhará o reforço de propa-
ganda nas próximas semanas. O
plano de Salvador é divulgar Bra-
sil afora depoimento de persona-
lidades baianas sobre a cidade.

O lateral do Barcelona Daniel
Alves deve participar. Também
será feita campanha por meio de
redes sociais.

● Mineirão
Capacidade: 69 mil
Custo estimado: R$ 665 milhões
Início das obras: janeiro de 2010
Previsão de conclusão: 31 de
dezembro de 2012

Almir Leite

A cidade de São Paulo é a favorita
para receber a abertura da Copa
do Mundo de 2014. Tem a prefe-
rência, às vezes clara, noutras ve-
ladas, de autoridades políticas e
esportivas. Como ainda não tem
o principal, um estádio – nem ao
menos a construção de um está
em andamento –, dá fôlego às ou-
tras candidatas. Belo Horizonte,
Brasília e Salvador acreditam es-
tarem fortalecidas. Tocam as
obras de suas arenas de acordo
com o cronograma estabelecido
e garantem que todas as outras
ações de infraestrutura necessá-
rias para habilitar uma cidade se-
rão realizadas a tempo.

A Fifa protela a decisão, mas

claramente espera por São Pau-
lo, embora seu presidente, Jose-
ph Blatter, tenha dito recente-
mente que “a escolha do local de
abertura da Copa será técnica”.
Difícil de acreditar, partindo de
uma entidade que não raras ve-
zes coloca o interesse político à
frente do esportivo. Mas é na fala
de Blatter que os concorrentes
de São Paulo alimentam o desejo
de ser agraciados na abertura.

“Vamos entregar à Fifa tudo
que ela nos pediu e dentro do pra-
zo adequado. Esperamos da Fifa
o mesmo tratamento que vamos
dar’’, disse Sergio Barroso, secre-
tário extraordinário da Copa do
Mundo de Minas. Ele garante
que o Mineirão, cujas obras en-
tram na fase das fundações, será
entregue em dezembro de 2012.

O Mineirão, por sinal, é um
dos estádios com as obras mais
avançadas, segundo especialis-
tas em engenharia, assim como
o Estádio Nacional (Brasília, an-
tigo Mané Garrincha) e a Fonte
Nova (Salvador).

Os baianos também confiam
na fidelidade aos prazos e na efe-
tividade da escolha técnica co-
mo alguns dos trunfos para ven-
cer a concorrência. “Estamos ob-
servando rigorosamente o calen-
dário da Fifa’’, afirma Ney Cam-
pello, secretário estadual para as-
suntos da Copa que, precavido,
alerta. “Vamos respeitar a deci-

são (da Fifa). Só não podem exis-
tir regras diferentes.’’

Depois da implosão da antiga
Fonte Nova, Salvador só vai au-
mentar a capacidade da nova are-

na – de 50 para até 70 mil pessoas
–, se ganhar a abertura ou uma
semifinal. A ampliação será feita
com arquibancadas modulares.

Brasília considera que está
bem no páreo. “Estamos pratica-
mente refazendo o Mané Garrin-
cha. Posso garantir que é um pro-
jeto mais bonito e mais comple-
to. Teremos o estádio mais mo-
derno do País’’, assegura Cláu-
dio Monteiro, chefe de gabinete
do governador Agnelo Queiroz.

Atraso. Mas e São Paulo? A
mais importante cidade do País,
e a de melhor infraestrutura, a
rigor ainda não tem estádio. Até
agora, o Itaquerão não saiu do
papel. Falta obter algumas licen-
ças municipais e também definir
como será o financiamento dos
R$ 600 milhões que, estima-se,

serão necessários para a constru-
ção da arena para 65 mil pessoas.
Então, as obras finalmente come-
çarão – fala-se na segunda quin-
zena de abril.

“Com todo respeito às outras
cidades, e elas merecem, não ve-
jo uma abertura de Copa no Bra-
sil que não seja em São Paulo’’,
diz o secretário estadual de Es-
porte, Lazer e Juventude e inte-
grante do Comitê Organizador
do Estado, Jorge Pagura.

O ministro do Esporte, Orlan-
do Silva, procura não demons-
trar preocupação com o atraso
paulista. Mas franze a testa quan-
do confrontado com o assunto.
“Há duas semanas, o governo Ge-
raldo Alckmin e o prefeito Gil-
berto Kassab foram muito fir-
mes ao comunicar à presidente
Dilma Rousseff que em Itaquera

existe plano para estruturar o es-
tádio do Corinthians. Eu confio
na palavra e na convicção deles’’,
disse durante a semana.

Ele não admite a preferência
por São Paulo, mas lembra que
se trata da maior cidade e a mais
bem estruturada. “Não se trata
de preferência. É uma questão
objetiva, não de desejo.’’

Alerta. Os representantes das
outras concorrentes à abertura
garantem que não se perturbam
com a “complacência’’ com a ca-
pital paulista. Mas, pelo tom de
voz, percebe-se alguma irrita-
ção. “Respeitamos a legitimida-
de de São Paulo, não queremos
tensão nessa questão. O que não
aceitamos é a ideia de haver crité-
rios diferentes por parte da Fifa.
Tem de decidir por critério técni-
co’’, diz Ney Campello, de Salva-
dor. “São Paulo é fortíssima, mas
até agora não tem estádio. Só fa-
la. Se tiver (estádio) vai ser um
grande concorrente’’, afirma o
mineiro Sérgio Barroso.

Cláudio Monteiro não parece
se abalar. “Não é desagradável,
pois o Ricardo Teixeira (presiden-
te da CBF e do Comitê Organiza-
dor Local – COL) desde o início
disse que, se São Paulo tiver está-
dio, abrirá a Copa’’, diz. “E eu
não estou competindo com São
Paulo e sim fazendo um estádio
que Brasília merece.’’

● Estádio Nacional
Capacidade: 70 mil
Custo estimado: R$ 671 milhões
Início das obras: 27 de julho
de 2010
Conclusão: Dezembro de 2012

● Arena Fonte Nova
Capacidade: 65 mil (50.433 se
não tiver a abertura)
Custo estimado: R$ 591 milhões
Início das obras: agosto de 2010
Conclusão: dezembro de 2012

● Arena Corinthians
Capacidade: 65 mil
Custo estimado: R$ 600 milhões
Início das obras: indefinido
Previsão de conclusão: segundo
semestre de 2013

● Rio não faz questão
Há quem defenda a ideia de levar
a abertura para o Maracanã. Sede
da final, o Rio está à disposição.
“Mas seria falta de respeito e gen-
tileza com outras cidades”, disse
o governador Sérgio Cabral.

Cadê as máquinas? Terreno
em Itaquera continua vazio

Tudo novo. Mané Garrincha
vai ser totalmente reformado

Passo adiante. Fonte Nova
entra na fase das fundações

A todo vapor.
O Mineirão mantém
a obra no prazo
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