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DESTAQUE COPA DO MUNDO 2014
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Enquanto estádios indicados
para receber as partidas da Copa
do Mundo de 2014 enfrentam
problemas na execução de suas
construções ou reformas, outras
arenas pelo país estão com obras
a todo vapor e sonham entrar
para o rol dos que sediarão os
jogos do Mundial. Entre os pos-
síveis candidatos, há favoritos
como a Arena Grêmio, do clube
de Porto Alegre, e a Arena Pa-
lestra, do Palmeiras. Além de-
les, outros projetos estão em es-
tudo, como o novo estádio do
Figueirense, em Florianópolis.

Previsto para 54 mil lugares e
tendo a construtora OAS como
responsável pelo projeto, a Are-
na Grêmio tem 20% das obras
prontas e sua conclusão é aguar-
dada para dezembro de 2012. E o
ritmo de construção começa a
incomodar seu grande rival, o
Internacional, que alterou o pro-
jeto inicial das obras para não fi-
car de fora da Copa.

“Essa possibilidade nos preo-
cupou sim e foi um dos motivos
que nos levou à mudança do
projeto”, diz Luiz Anápio Gomes
de Oliveira, vice-presidente do
Internacional e presidente da
comissão de obras do Beira Rio,
ao comentar a iniciativa do clu-
be que desistiu de realizar o pro-
jeto com recursos próprios e es-
pera para hoje propostas de em-
presas interessadas em ser par-
ceira na reforma.

Parceria em risco
Em São Paulo, o Palmeiras aposta
nas indecisões que envolvem a
construção do estádio do Co-
rinthians, no bairro de Itaquera,
na Zona Leste da capital, para so-
nhar em receber as disputas do
Mundial. Apesar de a reforma do
antigo Palestra Itália estar em an-
damento, desentendimentos en-
tre o clube e a construtora WTor-
re podem prejudicar as obras.

Após reunião na semana pas-
sada, a empresa aguarda para
esta sexta-feira, dia 6, a assina-
tura da escritura por parte do
Palmeiras. Caso contrário, a re-
forma pode ser paralisada. O
clube cogita até trocar de cons-
trutora, mas a WTorre fala em
receber cerca de R$ 40 milhões
a título de indenização pelos in-
vestimentos feitos até agora. ■

ARENA DA BAIXADA (PR)

Projeto inicial R$ 135 mi
Custo atual R$ 175 mi
Como está a obra:
governo do Paraná, Prefeitura
de Curitiba e Atlético ainda
precisam definir como vão
viabilizar o gasto excedente,
de R$ 40 milhões. Não há
previsão de aprovação de
financiamento pelo BNDES.

Sonhando com
o Mundial, clubes
reformam arenas
Grêmio e Palmeiras estão em obras com
a expectativa de receber os jogos de 2014,
caso outros estádios não fiquem prontos

FONTE NOVA (BA)

Projeto inicial R$ 591,7 mi
Custo atual não estimado
Como está a obra:
cerca de 15% das obras
foram concluídas. Serão
50 mil lugares e três anéis
de arquibancada, mas
a capacidade poderá ser
ampliada para até 65 mil.
Foram aprovados R$ 323,6
milhões em linhas
de crédito pelo BNDES.

11

12

11

12

Montagem sobre fotos de Daniel Derevecki, Erik Salles/Ag. A Tarde

Previsto para 54 mil
lugares e tendo
a construtora OAS
como responsável
pelo projeto, o estádio
do Grêmio tem 20%
das obras prontas
e sua conclusão
é aguardada para
dezembro de 2012
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