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Parceria entre estado e prefeitura deverá aplicar R$ 478 milhões. Recursos serão para obras 
de infraestrutura na região. 
 
O governo do estado e a Prefeitura de São Paulo assinaram na manhã desta segunda-feira 
(18) um convênio para a realização de obras no entorno do polo institucional de Itaquera, na 
Zona Leste da capital paulista. O investimento em obras de infraestrutura será de R$ 478 
milhões, sendo R$ 345 mi do governo estadual e R$ 132 milhões da administração municipal. 
As obras vão beneficiar a região onde será construído o estádio do Corinthians, candidato a 
sediar o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. 
 
“Teremos no polo Senai, Fatec, grandes investimentos para a região Leste de São Paulo. As 
obras vão ligar a Radial Leste a outras avenidas, [além da construção de] viadutos, passarelas 
e adequação do sistema viário”, afirmou o governador paulista. 
 
De acordo com Alckmin, o investimento fortalece o polo de Itaquera e ajuda a viabilizar a 
construção do estádio para a abertura da Copa em São Paulo. “O investimento de quase meio 
bilhão de reais vai beneficiar São Paulo, a cidade. São obras definitivas, permanentes”, disse o 
governador. 
 
Questionado sobre a demora para o início da construção da arena em Itaquera, o governador 
afirmou que tem “absoluta confiança na construção do estádio”. O prefeito Gilberto Kassab 
afirmou também estar otimista sobre o cumprimento dos prazos para construção do estádio e 
negou que as obras estejam atrasadas. “Estou muito tranquilo, falo como engenheiro”, disse. 
 
Kassab explicou que a Zona Leste de São Paulo já possui uma área de incentivos para quem 
investir na região. “O Corinthians terá direito a esses incentivos. Vamos fazer os ajustes da lei. 
Ao vender esses incentivos, o Corinthians vai poder complementar os custos para a construção 
da sua obra”, afirmou. 
 
Segundo o prefeito, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que é um acordo com o 
Ministério Público necessário para dar início à construção do estádio, deve ser concluído nos 
próximos dias. “Não podemos conceder o benefício antes que ele tenha a obra iniciada e ele 
não pode começar a sua obra antes de fazer o TAC”. 
 
Nessa manhã também foi anunciada a realização do primeiro Campeonato Estadual de 
Seleções e Ligas Municipais. Alckmin, o prefeito Gilberto Kassab e 20 representantes de clubes 
do futebol paulista e representantes da Federação Paulista de Futebol se reuniram em um café 
da manhã no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. 
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