
O financiamento para a refor-
ma e construção dos estádios es-
colhidos para sediarem os jogos
da Copa do Mundo de 2014 ain-
da está indefinido. Dos 12 elei-
tos, apenas quatro já possuem
financiamento contratado pelo
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES). No total, com exceção do
estádio que será construído em
São Paulo e ainda não definiu o
valor, estão previstos investi-
mentos da ordem de R$ 5,9 bi-
lhões nessas obras.

No Paraná, o clube Atlético
Paranaense definirá nesta sema-
na um investidor para as obras
do estádio, inicialmente avalia-
das em R$ 175 milhões e que, de-
vido às exigências da Fifa, passa-
ram para R$ 220 milhões. A dife-
rença será coberta por uma Par-
ceria Público-Privada (PPP). A
OAS Empreendimentos é uma
das interessadas em operar a

Arena da Baixada (Estádio Joa-
quim Américo Guimarães). “Es-
tamos em conversas avança-
das”, disse o diretor de incorpo-
rações da OAS Empreendimen-
tos, Carlos Eduardo Paes Barre-
to. A OAS já administra o Está-
dio Olímpico Monumental, em
Porto Alegre, e mantém uma
PPP com o governo da Bahia e a
Odebrecht na reconstrução do
Fonte Nova (Estádio Octávio
Mangabeira) e com o governo
de Natal para a construção da
Arena das Dunas.

Em São Paulo, a situação con-
tinua indefinida e dependente
da aprovação do projeto de in-
centivos fiscais na Câmara Mu-
nicipal. A cidade de Natal, que
junto com São Paulo ficou de fo-
ra da Copa das Confederações
devido a problemas no crono-
grama de entrega das obras, in-
vestirá R$ 413 milhões na cons-
trução da Arena das Dunas. Des-
te valor, R$ 338 milhões são de
financiamento federal e o res-
tante, de recursos locais.

Obras em andamento
De acordo com o assessor espe-
cial do Ministério dos Esportes
para assuntos da Copa 2014, Ri-
cardo Gomyde, 10 das 12 obras
referentes aos estádios já fo-
ram iniciadas e certamente se-
rão entregues no prazo. A afir-
mação foi feita durante o semi-
nário Natal Copa 2014, feito
em parceria entre a Ejesa, em-
presa que edita o BRASIL ECONÔMI-
CO, e a Prefeitura de Natal.

Gomyde, no entanto, salien-
tou a importância da questão
dos recebíveis ser mais bem dis-
cutida para não gerar um deses-
tímulo nos clubes que dividirão
a receita com um parceiro priva-
do. “A recomendação do gover-
no sempre foi a de que a iniciati-
va privada se envolvesse nos
projetos e esperamos que isso
aconteça de forma sustentá-
vel”, destacou.

Presente no mesmo evento, o
presidente da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), Ricar-
do Teixeira, afastou a possibili-

dade de Natal ser excluída da Co-
pa de 2014. “Para mostrar a im-
portância de Natal, ela é a pri-
meira cidade que eu visito na fa-
se efetiva do projeto Copa”, dis-
se Teixeira. Após optar por um
cronograma no qual se autoex-
cluía da Copa das Confedera-
ções, a capital do Rio Grande do
Norte buscou o apoio da CBF pa-
ra se reafirmar como cidade-se-
de e motivar a população local
que, na sua maior parte, não
acredita na realização do even-
to no município.

Gargalos
Entre os gargalos da Copa, Ricar-
do Teixeira apontou a necessida-
de de melhorar as condições
dos aeroportos nacionais. Das
12 cidades-sedes mais Campi-
nas, apenas cinco já começaram
a aplicar os recursos para imple-
mentar melhorias (Brasília, Na-
tal, Rio de Janeiro, São Paulo e
Campinas). Cuiabá e Belo Hori-
zonte ainda se encontram em fa-
se de licitação. ■

CONTASPÚBLICAS

TCU cobra divulgação e atualização de
informações sobre obras da Copa do Mundo

PRESERVAÇÃO

Igreja católica anuncia que vai colher
assinaturas contra o novo Código Florestal

Canindé Soares

Maioria dos estádios da Copa não
tem como financiar as reformas

A Igreja Católica poderá mobilizar suas 12 mil paróquias para fazer
circular um abaixo-assinado contra o projeto do novo Código Florestal
aprovado na Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito pela cúpula
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que divulgou nota
contra a flexibilização do uso de áreas de preservação permanente
(APP) e contra a anistia das multas e penalidades a quem desmatou.

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que o governo
atualize e divulgue dados relativos à execução de obras para a Copa
do Mundo de 2014. O relatório cita a atualização de informações
sobre obras de infraestrutura básica já anunciadas, como reformas
em estádios, rodovias e aeroportos. Também pede a identificação de
obras nas áreas de hotelaria, segurança e telecomunicações.

Dos 12 locais escolhidos para sediar os jogos de 2014, apenas quatro acertaram linhas de crédito com o BNDES

No total, com
exceção do estádio
que será construído
na cidade de
São Paulo, os
investimentos
previstos para
as obras somam
R$ 5,9 bilhões

LICITAÇÃODIFERENCIADA

Dilmarebatecríticas
asigiloemlicitação
deobrasdaCopa

BRASIL

Priscila Machado, de Natal
pmachado@brasileconomico.com.br

A presidente Dilma Rousseff
defendeu a proposta de licitação
diferenciada para as obras da
Copa do Mundo de 2014 e da
Olimpíada de 2016. Aprovada na
Câmara dos Deputados, ela foi
criticada porque um dos pontos
do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC)
prevê que o orçamento público
previsto para uma determinada
obra só será informado ao público
após o encerramento da licitação.
Durante o processo, apenas os
órgãos de controle terão acesso
ao valor máximo que o governo
pode pagar naquele contrato.
“Para evitar que a pessoa que
está fazendo a oferta utilize a
prática de elevação dos preços
e formação de cartel, qual é a
técnica que se usa? Você não
mostra para ele qual é o seu
orçamento, mas quem fiscaliza
sabe direitinho qual é o valor”,
afirmou Dilma. Reuters

Divulgação

Teixeira:“Natalparticiparáda
Copamesmotendosidoexcluída
daCopadasConfederações”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 14.
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