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Fifa, na distribuição das partidas da Copa-2014, deixa as de maior apelo para o Rio e São 
Paulo, que juntos terão 13 dos 64 confrontos do Mundial  
 
Uma semana antes de o presidente da Fifa, Joseph Blatter, colocar em dúvida os preparativos 
de Rio e São Paulo para a Copa do Mundo de 2014, a entidade havia definido o melhor do 
Mundial para as duas cidades. 
 
São Paulo fará a abertura -Salvador e Belo Horizonte haviam se apresentado como candidatas 
ao jogo inaugural- e uma semifinal. O Rio abrigará a decisão da Copa. 
 
A capital paulista será a segunda cidade em número de partidas. O futuro estádio do 
Corinthians, em Itaquera, receberá seis jogos no total. 
 
A arena no bairro da zona leste ainda não saiu do chão. Dirigentes do clube prometem o 
começo das obras para o próximo mês, mas o comitê paulista acredita que elas começarão 
apenas em maio. 
 
Com capacidade para 65 mil pessoas, o estádio está orçado em R$ 600 milhões. Assim, cada 
duelo do Mundial valerá R$ 100 milhões. 
 
O orçamento atual dificilmente será mantido. A estimativa é que o custo do Itaquerão suba 
pelo menos 20%. A Prefeitura de São Paulo já anunciou medidas para desonerar os custos da 
arena, com benefícios fiscais. 
 
O Rio, por sua vez, será o recordista de partidas da Copa-2014. O Maracanã, além da final, 
terá seis partidas. 
 
O estádio, que pertence ao governo estadual, está em reforma desde o ano passado e teve a 
conta inflada em quase 50%. Há duas semanas, o governador do Rio, Sérgio Cabral, disse que 
as obras custarão até R$ 1,1 bilhão. Com isso, cada partida no Maracanã sairá por 
aproximadamente R$ 150 milhões. 
 
Na segunda-feira, Joseph Blatter criticou a lentidão dos brasileiros e declarou que "corre-se o 
risco de que nem Rio nem São Paulo possam organizar partidas" da Copa das Confederações-
2013, evento-teste para o Mundial. 
 
Teixeira rebateu o suíço no dia seguinte. E deixou claro que as críticas são desdobramentos da 
corrida eleitoral pela presidência da Fifa. 
 
Antigos aliados, os dois estão em campo opostos na eleição, que acontecerá em junho. 
Teixeira e seu grupo apoiam a candidatura de oposição ao atual presidente, liderada pelo 
qatariano Mohamed Bin Hammam. 
 
Ontem, a secretária de Esportes e Turismo do Rio, Márcia Lins, disse que as obras no 
Maracanã cumprem o cronograma e que a arena ficará pronta em dezembro de 2012. 
 
"Joseph Blatter não precisa ficar preocupado", declarou ela. "Se tiverem dúvidas, elas podem 
ser esclarecidas. Podem vir aqui e acompanhar as obras do Maracanã." 
 
Natal, Manaus e Cuiabá, as outras sedes com o número de jogos definidos, estão na outra 
ponta da tabela: receberão quatro duelos cada uma na Copa. Natal está atrasada. A obra da 
Arena das Dunas não teve início. 
 
Mesmo assim, Blatter disse que não pretende reduzir o número de cidades-sedes. 
 



A Copa do Mundo no Brasil será disputada em 12 Estados. O Mundial da África do Sul-2010 foi 
realizado em dez estádios, que, juntos, custaram mais de R$ 4 bilhões. No Brasil, o valor será 
de pelo menos R$ 5,8 bilhões. 
 
Preteridos não se queixam de ter poucos jogos 
 
O presidente da Agecopa (Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa) em Cuiabá, 
Yênes Magalhães, ficou satisfeito com a realização de quatro partidas na Arena Pantanal 
durante o Mundial. 
 
"Isso é uma notícia muito boa. Sempre trabalhamos com a possibilidade de fazer de três a 
quatro jogos. Fazer o máximo é bem melhor", disse Magalhães. 
 
Mato Grosso vai gastar cerca de R$ 400 milhões para erguer seu estádio. No total, cerca de R$ 
1 bilhão será investido em obras pela sede. 
 
O presidente da Agecopa diz que os jogos serão uma vitrine para o Estado no cenário 
internacional. 
 
"Desde o início, sempre colocamos com transparência para a população que o Mundial seria 
importante para potencializar o Estado para o mundo. Nunca fizemos propaganda de que 
traríamos a seleção brasileira aqui ou que faríamos dezenas de partidas", afirmou Magalhães. 
 
Responsável pela Secretaria Extraordinária para Assuntos Relativos a Copa do Mundo (Secopa) 
no Rio Grande do Norte, Demétrio Torres declarou que "o importante é ser sede da Copa", 
independentemente do número de partidas. 
 
Segundo o TCU (Tribunal de Contas da União), Natal receberá R$ 983 milhões para obras até 
2014. 
 
"Além dos nossos jogos, acreditamos que vamos nos beneficiar da nossa posição estratégica. 
Estamos entre Fortaleza e Recife, outras cidades-sedes, e podemos atrair muitos turistas nos 
intervalos dos jogos", declarou Torres. 
 
O Amazonas não se pronunciou até o fechamento desta edição. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 31 mar. 2011, esporte, p. D2 e D3. 


