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COPA-14 - Há duas semanas, cartola criticou preparação para o Mundial  
 
Duas semanas depois de criticar a organização da Copa do Mundo-2014, o presidente da Fifa, 
Joseph Blatter, mudou seu discurso e rasgou elogios aos brasileiros. 
 
Em campanha na América Central para conseguir votos para sua reeleição, o suíço disse que o 
Brasil "começou a trabalhar como grande" e descartou "problemas" na organização do Mundial. 
Blatter elogiou até os precários aeroportos brasileiros. 
 
"Não temos nenhum problema, porque recebemos relatórios muito positivos em todos os 
aspectos", afirmou o dirigente, em entrevista coletiva em San Salvador. 
 
No dia 28 de março, Blatter foi duro com os brasileiros. Declarou que, a três anos do torneio, o 
país estava mais atrasado na organização do que a África do Sul, sede da Copa do Mundo de 
2010. 
 
Ele também chegou a ameaçar a participação de Rio e São Paulo na Copa das Confederações-
2013 por causa dos atrasos nas obras. 
 
A mudança de atitude do presidente da Fifa sobre a Copa tem relação com a eleição na 
entidade, em junho. Sinaliza aproximação com o brasileiro Ricardo Teixeira. 
 
O presidente da CBF exerce influência nos votos da Concacaf, entidade que congrega os países 
das Améri- cas Central e do Norte. 
 
Blatter ainda não tem o apoio do brasileiro. O outro candidato é o qatariano Mohamed Bin 
Hammam, que se aliou ao presidente da CBF. 
 
No dia 29 de março, Teixeira rebateu publicamente o presidente da Fifa. Em nota, afirmou que 
não existe confronto entre prefeitos e governadores nas 12 sedes do Mundial, como Blatter 
havia afirmado no dia anterior. 
 
Ontem, Ricardo Teixeira se recusou a comentar as declarações feitas por Blatter. 
 
CBF NÃO DESBLOQUEIA TERRENO DE SEU CT 
 
Sem ter conseguido na Justiça o desbloqueio do terreno na Barra da Tijuca, onde quer erguer 
sua sede e o centro de treinamento da seleção para a Copa-14, a CBF já cogita levar o time 
para treinar fora do Rio na Copa das Confederações-13. Belo Horizonte e São Paulo já 
ofereceram CTs. 
 
Iphan aprova nova cobertura do Maracanã 
 
Apesar de o governo estadual ainda não ter concluído o projeto-executivo da reforma do 
Maracanã, o superintendente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 
no Rio, Carlos Fernando Andrade, aprovou ontem a demolição da cobertura de concreto do 
estádio. 
 
A arena ganhará cobertura de lonas tensionadas por uma estrutura de aço. 
 
"Neste momento histórico, achei melhor reforçar o Maracanã como patrimônio imaterial. E 
decidi aprovar a substituição da cobertura. Acho que o fato de o estádio receber a Copa é mais 
importante", disse Andrade. 
 
Marco da arquitetura e da engenharia nacional, o Maracanã é tombado pelo instituto desde o 
ano 2000. 



 
Há quatro anos, Andrade bloqueou a reforma da Marina da Glória para o Pan. O Iphan 
argumentou que a construção iria descaracterizar o parque do Flamengo. Ontem, o 
superintendente do órgão declarou que sua decisão não era "ortodoxa". 
 
Com a nova cobertura, a obra do Maracanã deverá sair por R$ 1,05 bilhão, 50% a mais que o 
valor que foi licitado no ano passado. 
 
"Ficará estranho, mas temos que nos acostumar. O que está em jogo é a Copa do Mundo e a 
modernização do estádio. Esses aspectos arquitetônicos e culturais passaram para um patamar 
mais baixo", disse o presidente do Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia), Agostinho Guerreiro. 
 
Responsável pela reforma do estádio, a Secretaria Estadual de Obras disse que o projeto ainda 
não foi concluído e que será apresentado na próxima semana. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 14 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A14. 


