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1,1
bilhão de reais é o custo
previsto para obras do Maracanã

600
milhões de reais era o
orçamento inicial da reforma

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

A seleção holandesa receberá to-
do tipo de paparicos do governo
goiano ao desembarcar para o
amistoso de 4 de junho contra o
Brasil. O governador Marconi Pe-
rillo (PSDB) vai recepcionar os
jogadores no aeroporto. Dirigen-
tes serão convidados para conhe-
cer destinos turísticos como Cal-
das Novas, Pirenópolis e Goiás
Velho e até uma parte do estádio
Serra Dourada está sendo pinta-
da de laranja. Mais do que amor
pelo futebol, trata-se de um ne-
gócio: Goiânia quer ser a casa
dos holandeses na Copa de 2014.

Enquanto as atenções de auto-
ridades brasileiras e da Fifa se
concentram no cronograma das
obras dos estádios, outro jogo pa-
ralelo já começou: a luta para ser-
vir como local de treinamento
das 32 seleções que estarão no
Mundial. No início do mês, o Co-

mitê Organizador da Copa divul-
gou uma primeira lista de “poten-
ciais candidatos” a servirem co-
mo Centro de Treinamento de
Seleções (CTS). Até julho, uma
vistoria será feita nos 145 locais
pré-selecionados, distribuídos
por 92 cidades de 19 Estados.

O comitê organizador preten-
de apresentar uma lista de até 90
CTS “qualificados” aos países
classificados para o Mundial. O
sorteio final da Copa está marca-
do para dezembro de 2013, quan-
do se saberá em que cidade cada
seleção entra em campo – infor-
mação que orientará cada país
na escolha do centro.

Goiânia tevesete CTSs aprova-
dos na primeira chamada, que
considerou requisitos como dis-
tância do centro para hotéis e ca-
pacidade de pouso em aeropor-
tos. O empresário José Roberto
de Athayde Filho, presidente da

Agência Goiana de Esportes e La-
zer, pretende se converter em
uma espécie de “embaixador pa-
ra a Copa”, com a missão de ven-
der a cidade mundo afora – além
dos atuais vice-campeões, Espa-
nha e Itália são alvos de cobiça.

“Não vão faltar mimos, vamos
tratar os holandeses como um
grande cliente em potencial”,
diz. A lógica mercadológica fun-
ciona assim: quanto mais graúda
a seleção, maior o ganho do mu-
nicípio que for acomodá-la.

“Dizem que perdemos a Copa
do Mundo porque chegamos um
pouco atrasados. Agora devemos
sair na frente e fazer lobby junto
às seleções”, diz Carlos Alberto
de Assis, diretor-presidente da
Fundação Municipal de Esporte
de Campo Grande, preterida por
Cuiabána escolhadassedes. Mes-

mo sem acerto firmado, a prefei-
tura local decidiu ampliar o Cen-
tro de Convivência do Idoso Vo-
vó Ziza, a um custo de R$ 8,5 mi-
lhões, informa Assis. “É um tiro
no escuro, mas de toda forma,
fica o legado pra cidade”, diz.

Campos oficiais. Brasília indi-
cou 4 campos oficiais de treina-
mento para o Comitê Organiza-
dor: Bezerrão (Gama), Serejão
(Taguatinga), Estádio do Cave
(Guará) e Augustinho Lima (So-
bradinho). No caso desses cam-
pos, que servem às diversas sele-
ções que jogarem em cada cida-
de-sede (ao contrário dos CTS,
exclusivos para um time), a pala-
vra final é da Fifa. O comitê rece-
beu 66 inscrições e escolherá 36.
Cada cidade-sede terá três cam-
pos oficiais de treinamento.

O campeão quer mais
Bi paulista, Santos tenta trazer
Zé Roberto, Bolivar e Borges

SOB PRESSÃO

Pan superfaturado
MP vê gastos exagerados em
aluguéis na Vila Olímpica
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O PREÇO DA COPA

Prefeitura emite o último documento necessário para tocar a construção, mas ainda há indefinição sobre o financiamento do estádio, orçado em R$ 1 bi

estadão.com.br

Fifa relaxa limite para
reforma do Maracanã

RIO

O vice-governador e secretário
de Obras do Estado do Rio, Luiz
Fernando Pezão, vai reiterar ho-
je que as obras do Maracanã vão
ficar prontas até dezembro de
2012, a tempo de o estádio ser
utilizado na Copa das Confedera-
ções, no ano seguinte. A Fifa, no
entanto, já admite um atraso no
cronograma do estádio carioca e
trabalha com o prazo limite de
março de 2013 para o Maracanã
encerrar a reforma iniciada no
ano passado.

Pezão vai estar em Brasília, às
10 horas, para apresentar o proje-
to executivo de reforma e ade-
quação do Maracanã a técnicos e
ministros do Tribunal de Contas
da União (TCU) e à Controlado-
ria Geral da União (CGU).

As obras no Maracanã, que de-
ve receber o encerramento do
Mundial de 2014, estavam orça-
das inicialmente em R$ 600 mi-
lhões. O custo subiu para R$ 705
milhões e agora, por causa da ne-
cessidade de uma nova cobertu-
ra, pode chegar a R$ 1,1 bilhão.

O Estado tentou contato com
a secretária estadual de Espor-
tes, Márcia Lins, para falar, entre
outras coisas, do prazo de de-
zembro de 2012 para a conclusão
das obras. Ela não atendeu à re-
portagem, com a alegação de que
não falaria sobre prazos. No en-
tanto, somente nos últimos dois
meses, Márcia Lins reiterou pu-
blicamente em pelo menos três
dias diferentes que o Maracanã
vai estar à disposição da Fifa no
final de 2012.

Márcia vai participar do encon-
tro com Pezão e o presidente da
Empresa de Obras Públicas do
Rio, Ícaro Moreno.

Copa 2014

“Temos um rumo e
vamos fazer de tudo
para segui-lo”

“Um estádio para 45
mil pessoas eu
garanto. Agora, se
vai ser abertura da
Copa ou não, não
é problema do
Corinthians’’

Cidades paparicam
seleções de olho
nas subsedes
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Presidente do Corinthians

Corinthians enfim pode iniciar arena

ANDRÉS SANCHEZ

Goiânia, por exemplo,
aproveita a visita da
Holanda, em junho, para
fazer lobby e entrar no
circuito do Mundial

Acabou em pizza
Carpegiani segue no São Paulo,
e o rebelado Rivaldo leva multa

GILMAR TADEU RIBEIRO

“Nossa batalha é
para receber a
abertura. Riscos e
problemas existem
para ser resolvidos”

Vice-governador vai hoje
a Brasília reafirmar que
obra estará concluída a
tempo de pôr a arena na
Copa das Confederações

● Licitações na Justiça.
O DEM quer impedir, no STF, a
votação da proposta que muda
regras de licitação para obras da
Copa. A sigla questiona a inclu-
são do tema em Medida Provisó-
ria que trata de outro assunto.

Almir Leite
Diego Zanchetta

O último documento da Prefeitu-
ra de São Paulo que o Corin-
thians precisava para iniciar as
obras de seu estádio, em Itaque-
ra, foi emitido no sábado pelo
Conselho de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(Cades). A arena é a aposta da
cidade para receber a abertura
da Copa do Mundo de 2014, mas
os constantes adiamentos do co-
meço da construção levaram a
Fifa a considerar fortemente a
possibilidade de realizar o even-
to em Brasília, como informou o
Estado no domingo.

Ainda não há data definida pa-
ra o início do empreendimento.
O contrato entre Corinthians e a
construtora Odebrecht, que se-
ria responsável pela obra, ainda
não foi sequer assinado.

O Relatório de Impacto de Vi-
zinhança (Rivi)foi aprovado em
despacho publicado no Diário
Oficial, duas semanas depois de
ser apresentado pelo clube. A
apresentação ocorreu logo após
a Secretaria Municipal de Trans-
portes ter emitido a licença da
CET (Companhia de Engenha-
ria de Tráfego) para a obra.

No despacho, a Prefeitura de
São Paulo também já definiu
uma “agenda ambiental’’ que de-
ve ser cumprida pelo clube no
decorrer das obras, as regras de
acessibilidade e a compensação
para o meio ambiente. São 24
itens a serem resolvidos.

O Corinthians diz agora que
pode iniciar as obras enquanto
prepara os novos documentos
pedidos pela Prefeitura para mi-
nimizar o impacto sonoro do fu-
turo estádio. O prazo para que
sejam entregues é de 180 dias.

No dia 29 de abril, sob pressão

do governo federal por causa do
atraso, a Prefeitura já havia emiti-
do licença que autorizava o Co-
rinthians a iniciar as obras. Po-
rém, para conseguir a licença fi-
nal, o clube ainda precisava cum-
prir as determinações da certi-
dão emitida pela CET.

Preocupação. Apesar da “boa
notícia’’ e de demonstrarem oti-
mismo publicamente, os respon-
sáveis pela organização em São
Paulo estão apreensivos com o
risco de perderem a abertura pa-

ra Brasília. O secretário especial
de articulação da Copa, Gilmar
Tadeu Ribeiro, prefere nem pen-
sar nessa hipótese. “Nossa bata-
lha é para receber a abertura (da
Copa) e seis jogos. Riscos e pro-
blemas existem para ser resolvi-
dos. Temos um rumo e vamos fa-
zer de tudo para segui-lo’’, disse.

Tadeu garantiu que a questões
das licenças não representavam
“entrave’’ para o início das
obras. Mas reconheceu que o au-
mento do custo do estádio para
68 mil pessoas de R$ 700 mi-

lhões para R$ 1 bilhão é um sério
problema. “Mas estamos traba-
lhando para encontrar uma solu-
ção’’, afirmou, sem dar detalhes.

O Corinthians já avisou que
não vai arcar com a diferença e,
nos últimos dias, o presidente
Andrés Sanchez tem repetido
que não faz a menor questão de
receber a abertura da Copa. “Um
estádio para 45 mil pessoas, eu
garanto. Agora, se vai ser abertu-
ra da Copa ou não, não é proble-
ma do Corinthians’’, diz.

Sanchez tem conversado qua-

se diariamente com representan-
tes dos governos municipal, esta-
dual e da Odebrecht. Mas ainda
há impasse em relação ao custo
da arena. A empresa não teria de-
finido ainda a “engenharia finan-
ceira’’ para tocar o empreendi-
mento e os governos conside-
ram que os Certificados de In-
centivo ao Desenvolvimento
(CID) da zona leste, que repre-
sentariam R$ 240 milhões, além
do pacote de R$ 478,2 milhões
em investimentos públicos na re-
gião de Itaquera – principalmen-

te em mobilidade urbana – são
uma “grande participação’’.

Apesar dos problemas, Gilmar
Tadeu disse acreditar que as
obras possam ter início ainda es-
te mês – as sucessivas promessas
nesse sentido acabaram minan-
do a paciência da Fifa. É mais oti-
mista até que o vice-presidente
de marketing do Corinthians,
Luiz Paulo Rosenberg, que prefe-
re apostar em junho. Seja como
for, a Fifa decidiu: iniciar as
obras já não basta, o que vai con-
tar será o ritmo dos trabalhos.

Secretário especial para a Copa

IVAN MILUTINOVIC/REUTERS–14/5/2011

WILSON PEDROSA/AE

Na vitrine. Estádio Bezerrão, no DF, pode ser campo de treino

R
O

B
S

O
N

FE
R

N
A

N
D

J
E

S
/A

E

Enquanto isso. O presidente da Fifa, Sepp Blatter, planta árvore durante a inauguração de CT da Sérvia perto de Belgrado
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 maio 2011, Esportes, p. E1.




