
Ministro ataca SP e RN, porém diz acreditar em "grande Copa" 
 
O ministro do Esporte, Orlando Silva Jr., após tomar conhecimento das declarações de Joseph 
Blatter, reconheceu que há problemas em Natal e São Paulo, mas afirmou que nas demais 
sedes as obras estão ""a todo vapor". 
 
"Temos problemas com os estádios de Natal e São Paulo. Entendo a ansiedade e a 
preocupação da Fifa, mas não temos que debater com a Fifa e sim trabalhar", disse Silva Jr. 
""Estou convencido de que teremos em 2014 uma grande Copa do Mundo." 
 
Na avaliação do ministro, "70% dos projetos de mobilidade das cidades necessitam começar 
ainda neste ano". 
 
Durante visita a São Paulo ontem, Silva Jr. sugeriu que o presidente da Fifa venha ao Brasil 
para acompanhar os preparativos para a segunda Copa em solo nacional. 
 
"Ele [Blatter] precisa conhecer detalhadamente a situação do país", aconselhou. 
 
O comitê de São Paulo para a Copa não quis comentar as declarações de Blatter. 
 
O presidente corintiano, Andres Sanchez, disse ontem, durante participação no programa 
""Roda Vida", que será de R$ 2,2 milhões o custo para que sejam retirados os dutos da 
Petrobras do terreno do estádio de Itaquera. 
 
"O torcedor pode ficar tranquilo, que o estádio sai", disse Andres, no programa. 
 
O cartola acrescentou que vai emprestar R$ 400 milhões do BNDES e obter o restante do 
dinheiro via incentivo fiscal concedido pela prefeitura para a zona leste. 
 
A Secretaria de Obras do Rio informou que todas as obras para a Copa continuam estritamente 
dentro do cronograma programado e que o término das obras acontecerá em dezembro de 
2012, conforme está previsto. 
 
Brasileiro apoia candidatura de cartola do Qatar 
 
Por trás da guerra de palavras entre Joseph Blatter e Ricardo Teixeira está a escolha do 
próximo presidente da Fifa, em junho. 
 
Antigo aliado do suíço até o último pleito, o presidente da CBF é um dos principais 
articuladores da candidatura de oposição, liderada por Mohamed Bin Hammam, atual 
comandante da Confederação Asiática de Futebol. 
 
Com o apoio de Teixeira, que deve ser candidato à presidência da Fifa em 2015, Hammam já 
saiu vencedor de uma importante disputa em 2010. 
 
O qatariano levou para seu país a Copa do Mundo de 2022, enquanto Blatter trabalhou nos 
bastidores pela candidatura dos EUA. 
 
Atualmente, o suíço, que tenta se reeleger, empenha-se para obter votos europeus. Blatter 
declarou anteontem que apoia o francês Michel Platini para sucedê-lo em 2015. Os africanos 
estão indefinidos. 
 
Hammam acredita contar com o apoio da maioria dos dirigentes sul-americanos, asiáticos e da 
América Central. O pleito terá 208 votos em jogo. 
 
Em 2007, África estava pouco à frente do Brasil 
 
Quando faltavam três anos para a realização da Copa de 2010, a África do Sul estava 
levemente mais avançada do que o Brasil. Seus estádios também enfrentavam problemas. 



 
Mas, ao contrário dos brasileiros, os africanos eram elogiados pela Fifa. 
 
"Acho que o progresso é bem claro. Estamos bem satisfeitos com o que ocorreu nos últimos 
dois meses", afirmou o dirigente da Fifa Urs Linsi, após vistoria em abril de 2007. 
 
O cenário, no entanto, não era tão bom assim. 
 
O Soccer City estava em demolição, estágio similar ao do Maracanã hoje. O estádio só ficou 
pronto às vésperas do Mundial - não foi palco de jogos da Copa das Confederações. 
 
Em março de 2007, o comitê organizador sul-africano anunciou que todas as arenas tinham 
iniciado as obras, como previsto no cronograma da Fifa. 
 
Mas o estádio Peter Mombaka, em Polokwane, iniciou sua construção somente um mês depois. 
Natal, que também prevê obras para o próximo mês, está um pouco atrás. 
 
A grande diferença é que o Green Point, da Cidade do Cabo, o segundo estádio mais 
importante do Mundial, já tinha obras de fundação naquela época. A arena corintiana ainda 
não saiu do papel. 
 
Em 2007, outros estádios africanos faziam reformas ou fundações para construção das arenas. 
No Brasil, algumas obras já atingiram esses estágios. 
 
Os africanos estavam à frente nos aeroportos, pois havia obras ou uma programação para seu 
início. No Brasil, nada foi feito. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 29 mar. 2011, Esporte, p. D2 e D3. 


