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2,2milhões de reais
é o custo da remoção dos dutos
do terreno em Itaquera, diz o
presidente do Corinthians,
Andrés Sanchez

2ªquinzena de abril
começam as obras, prevê
Sanchez

● Ignora eventuais disputas
políticas entre prefeitos e
governadores nas 12 sedes da
Copa do Mundo de 2014

● Contesta a informação de que
o Estádio do Maracanã não vai
estar pronto para a Copa das
Confederações de 2013, como
insinuou Joseph Blatter

● Alega que o estádio na cidade
de São Paulo, em Itaquera, em-
bora a obra no local não tenha
começado, também vai ficar
pronto dentro do prazo previsto

● Esclarece que não cabe à CBF
o papel de pressionar governan-
tes e enaltece a colaboração da
presidente Dilma Rousseff

● Num gesto político, e com pon-
ta de ironia, convida o presidente
da Fifa, Joseph Blatter, para vir
ao Brasil e ver de perto “o pro-
gresso” que ele mesmo desta-
cou durante reunião entre a Fifa
e Comitê Organizador Local
(COL) do Mundial, no início do
mês, em Zurique, que as partes
anunciaram como sendo a
primeira para tratar da Copa

1,29 bilhão de reais
é o custo estimado da
construção do Estádio Olímpico

5.250pessoas
trabalharam durante os três
anos de obras

A RESPOSTA

PREÇO E PRAZO

NÚMEROSLondres termina obras
do Estádio Olímpico

CONTRA-ATAQUE

LONDRES

Preocupado com o atraso das
obras para a Copa de 2014, o pre-
sidente da Fifa, Joseph Blatter,
poderia sugerir aos brasileiros

uma visita a Londres. Ontem, o
Comitê Organizador dos Jogos
de 2012 mostrou ao mundo que
o Estádio Olímpico está pronto.
Faltam 484 dias para o início da
competição.

Coubeao namíbio Frankie Fre-
dericks, presidente da Comissão
de Atletas do Comitê Olímpico
Internacional (COI) e dono de
quatro medalhas olímpicas, o
ato que simbolizou o fim da cons-
trução: o ex-velocista colocou o
último bloco de grama no campo

da arena, que receberá as cerimô-
nias de abertura (em 27 de julho)
e encerramento, além das com-
petições de atletismo.

“O estádio olímpico foi termi-
nado a tempo e dentro do crono-
grama”, afirmou John Armitt,
presidente da Autoridade Olím-
pica Britânica, lembrando que es-
ta é a segunda obra do Parque
Olímpico a ser entregue – o Veló-
dromo foi concluído no mês pas-
sado. “É um estádio perfeito pa-
ra a prática do atletismo”, indi-
cou Fredericks, que também fa-
rá parte da comissão do COI que
inspecionará as obras olímpicas
a partir da semana que vem.

Faltam apenas detalhes de aca-
bamento no estádio, como a ins-

talação da borracha da pista de
atletismo. Até a cobertura, que
protege dois terços dos 80 mil
lugares, já está pronta. “Não fize-

mos uma cobertura completa
porque isso significaria um au-
mento ainda maior de orçamen-
to”, admitiu Armitt.

A obra, iniciada em maio de
2008, custou estimados £ 486 mi-
lhões (R$ 1,29 bilhão), quase o
dobro do valor projetado na can-
didatura londrina – que era de £
280 milhões (R$ 740 milhões) –,
aprovada em fins de 2005.

Depois da Olimpíada, o está-
dio será administrado pelo West
Ham. O clube londrino irá redu-
zir a capacidade para 60 mil pes-
soas para ali receber seus jogos
da Liga Inglesa, mas manterá a
pista de atletismo. Além de se
destinar ao esporte, a arena tam-
bém receberá shows.

Copa 2014

CBF expõe racha com a
Fifa ao rebater Blatter

Almir Leite

Abril, o mês prometido para o iní-
cio das obras da Arena do Corin-
thians, está chegando, mas o clu-
be ainda não conseguiu as autori-
zações necessárias para iniciar a
construção. Várias secretarias
da Prefeitura de São Paulo estão
debruçadas sobre o projeto – de-
finido internamente como “mui-
to bem feito’’ –, mas o aval ainda
não foi dado.

Existe uma preferência, ainda
que velada, de autoridades do go-
verno e da Fifa para que a abertu-
ra da Copa de 2014 seja no Itaque-
rão. Por isso, a Fifa vai esperar
até a última hora para anunciar a

cidade que receberá a primeira
partida do Mundial – e também
eventos importantes como o
Congresso da entidade. Ontem,
o ministro do Esporte, Orlando
Silva, repetiu pela enésima vez
que confia na garantia dada à pre-
sidente Dilma Rousseff pelo pre-
feito Gilberto Kassab e pelo go-
vernador Geraldo Alckmin de
que o estádio em Itaquera será
concluído em tempo hábil.

Com o prazo se esgotando, a
expectativa é de que o projeto
corintiano seja aprovado nos
próximos dias.

O aval da Prefeitura, porém,
não bastará para garantir o início
das obras. Antes, vai ser preciso
o clube se entender com o Minis-
tério Público. A promotoria de
Habitação e Urbanismo tenta im-
pedir as obras, baseada no des-
cumprimento, pelo Corin-
thians, de sua parte no acordo
com a Prefeitura que lhe garan-
tiu a concessão do terreno.

A área de 200 mil metros qua-
drados em Itaquera foi destina-
da ao clube em 1988 mediante
compromisso da construção de
um estádio em cinco anos. Co-
mo isso não ocorreu, o MP pediu
a devolução do terreno. Agora,
pode rever a posição. Desde que
o clube assine um TAC (Termo

de Ajustamento de Conduta)
com o órgão.

“Pelo que sei, o projeto (do Ita-
querão) está seguindo trâmites
administrativos. Depois de apro-
vado, um eventual acordo com o
MP vai depender do que o Corin-
thians oferecer de contraparti-
da’’, disse o promotor José Car-
los de Freitas. “Temos de ver
que benefícios reais que a popu-
lação da região vai ter.’’

Ainda assim, o MP só vai dar o
aval após ser esclarecido sobre a
questão dos dutos que passam
no subsolo no terreno. “Antes de
aprovar qualquer coisa, quero ou-
vir a Petrobrás sobre esses du-
tos. Que risco existe (na remo-
ção). Não decidirei nada sem fa-
lar com eles’’, garante Freitas.

A Transpetro, subsidiária da
Petrobrás, informou por meio
de nota que vem trabalhando
com a Prefeitura e o governo do
Estado para “viabilizar o remane-
jamento dos dutos em tempo há-
bil para as obras’’. Diz também
que não há definições quanto ao
custo. O presidente do Corin-
thians, Andrés Sanches, afirmou
que serão gastos R$ 2,2 milhões
na operação, a serem pagos pela
Construtora Odebrecht.

Ricardo Teixeira diz
que não há confrontos
entre políticos nas
cidades-sede e as obras
estão no prazo previsto

Obras no Itaquerão dependem
de Prefeitura, MP e Petrobrás

Ministro também bate
duro em cartola da Fifa

Presidente da CBF e do COL
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Um dia depois de tentar
amenizar, Orlando Silva
reage e retruca todas
as acusações feitas
por Joseph Blatter

Além de obter o aval
municipal, Corinthians
terá de fazer acordo com
Ministério Público e se
acertar com a empresa

BRASÍLIA

O ministro do Esporte, Orlando
Silva, demorou um pouco, mas
respondeu ontem as críticas fei-
tas no dia anterior pelo presiden-
te da Fifa, Joseph Blatter, à prepa-
ração para a Copa de 2014. “Para
o governo, a Copa é hoje. Nin-
guém está mais preocupado
com a realização do Mundial do
que o Brasil’’, disse Silva.

A declaração foi uma resposta
direta ao dirigente suíço, por ter
dito que “a Copa é amanhã, mas
os brasileiros pensam que é só
depois de amanhã’’. Blatter tam-
bém disse que o Brasil, há pouco
mais de três anos para o Mun-
dial, está mais atrasado do que

estava a África. “É inadequado.
Equivale a comparar banana
com laranja’’, devolveu Silva, pa-
ra enfatizar que os problemas
dos dois países são diferentes.

A “ofensiva’’ do ministro ocor-
reu depois de sua participação
na primeira audiência pública so-
bre as obras do Mundial, realiza-
da pela manhã em Brasília. An-
teontem, em São Paulo, ele havia
amenizado as críticas, dizendo
que iria convidar Blatter para vi-
sitar o Brasil e ver as obras.

Ontem, ele reiterou que 70%
dos projetos de mobilidade urba-
na precisam começar neste ano.
“O cronograma deve ser seguido
à risca ou não conseguiremos fi-
nalizá-las a tempo’’, alertou.

Orlando Silva disse que Blat-
ter, ao atacar o Brasil, quis “des-
viar o foco’’ dos problemas da
Fifa. “Há um processo eleitoral
em curso’’, lembrou, sobre o plei-
to de junho. O presidente da
CBF, Ricardo Teixeira, apoia o
candidato de oposição a Blatter.

“Não é papel da
CBF pressionar
governantes, ainda
mais quando não há
motivo para tal”

“Temos a garantia
por parte dos
envolvidos de que o
estádio (Itaquerão)
será entregue no
prazo previsto”

Faltam detalhes de
acabamento na arena de
80 mil pessoas, que será
sede da cerimônia de
abertura e do atletismo

Sílvio Barsetti / RIO

As desavenças entre a Confede-
ração Brasileira de Futebol
(CBF) e a Fifa ficaram mais ex-
postas ontem quando o presi-
dente da entidade nacional, Ri-
cardo Teixeira, decidiu respon-
der com mais contundência as
críticas feitas anteontem pelo
presidente da Fifa, Joseph Blat-
ter, aos preparativos da Copa do
Mundo de 2014. Em comunica-
do no site oficial da CBF, Teixei-
ra rebateu declarações de Blat-
ter e afirmou que o ritmo das
obras para o Mundial estão den-
tro do prazo previsto.

De acordo com sua assessoria
de imprensa, a CBF esperou a pu-
blicação ontem no Estado da en-
trevista exclusiva de Joseph Blat-
ter a Jamil Chade, em Genebra,
para se manifestar com mais de-
talhes. Teixeira desconsiderou,
por exemplo, a alegação de Blat-
ter de que existe uma “guerra po-
lítica entre prefeitos e governa-
dores” no País, o que estaria atra-
sando o cronograma das obras.
“Desconheço que haja qualquer
confronto entre prefeitos e go-

vernadores em qualquer uma
das 12 sedes da Copa do Mundo
de 2014”, registrou Teixeira.

Ele ressaltou que a Fifa “teste-
munha” há anos um trabalho in-
tegrado entre o poder público, o
Comitê Organizador Local
(COL) e a própria Fifa na prepa-
ração do Mundial e enfatizou “a
dedicação” da presidente Dilma
Rousseff e o papel do ministro
do Esporte, Orlando Silva, no
processo político que vai consoli-
dar a realização da Copa no País.

Teixeira negou que haja risco
de o Maracanã não servir à Copa
das Confederações de 2013, co-
mo disse Blatter, e citou uma reu-
nião recente com o vice-governa-
dor do Rio, Luiz Fernando Pe-
zão, na qual recebeu garantias de
que as obras no estádio vão estar
concluídas a tempo para a reali-
zação do torneio em 2013.

São Paulo. Outro ponto desta-
cado pelo presidente da Fifa na
entrevista dizia respeito ao atra-
so da cidade de São Paulo, refe-
rindo-se notadamente à questão
do estádio. No documento, Tei-
xeira reiterou que o COL e a CBF
trabalham “de forma intensa e
integrada” com o comitê paulis-
ta e todos os segmentos envolvi-
dos no projeto do estádio (Ita-
querão) “para equacionar as últi-
mas questões técnicas”.

“Temos a garantia por parte
dos envolvidos de que o estádio

(Itaquerão) também será entre-
gue no prazo previsto”, acrescen-
tou o dirigente, que refez o convi-
te público a Blatter para visitar o
Brasil e conferir o andamento
das obras visando ao Mundial.

Uma das declarações de Blat-
ter que mais incomodaram a cú-
pula da CBF também foi contes-
tada por Teixeira. O presidente
da Fifa cobrou anteontem “uma
pressão maior por parte da CBF
para garantir que as obras sejam
feitas”. Em tom didático, Teixei-
ra o rechaçou: “Não é papel da
CBF pressionar governantes,
ainda mais quando não há ne-
nhum motivo para tal”.

Disputa pela Fifa. Por trás dos
ataques de Blatter a Ricardo Tei-
xeira está um disputa política pe-
lo controle da Fifa nos próximos
anos. Blatter é candidato à reelei-
ção em junho, enquanto Teixei-
ra já sinalizou que vai apoiar o
presidente da Confederação
Asiática de Futebol, Mohamed
Bin Hamman. Recentemente,
Blatter e Teixeira tiveram outro
embate político.

O suíço defendeu a candidatu-
ra dos Estados Unidos para o
Mundial de 2022, enquanto Tei-
xeira trabalhou pela vitória do
Catar, o que acabou ocorrendo.
O presidente da CBF teria um
acordo com Hamman para que
em 2015 o asiático o apoiasse à
presidência da Fifa.

RICARDO TEIXEIRA

Ao ataque.
Teixeira
não engole
as críticas
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