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325ª posição
no ranking ocupa Alejandro Gon-
zalez, colombiano que ontem
eliminou o brasileiro Rogério
Dutra da Silva, 134º, na 1ª roda-
da do Challenger de Tênis de
Bogotá: 6/2 e 7/5. João Souza
bateu Juan Gomez, também da
Colômbia, por 6/2, 0/6 e 6/0.

20 pontos
na Série B tem o Americana (3º),
que desperdiçou a chance de se
isolar na ponta ao perder para o
Náutico (3 a 2). Em casa, o São
Caetano bateu o ASA por 2 a 0.

O ex-jogador de vôlei Bernard
Rajzman foi anunciado pelo Co-
mitê Olímpico Brasileiro
(COB) como o chefe de missão
na Olimpíada de Londres, em
2012, e será responsável por lide-
rar a delegação no evento.

O francês Thomas Voeckler con-
tinua na liderança na classifica-
ção geral da Volta da França
após a 10.ª etapa, entre Aurillac
e Carmaux (158 km). O vence-
dor do trecho de ontem foi o
alemão Andre Greipel.

“Mesmo que alguns
procedimentos mu-
dem, é preciso man-
ter a transparência”

LÍDER GLOBAL DA PwC

HAZEM GALAL

NÚMEROS

ALERTA

Glauber Gonçales / RIO

A Copa de 2014 e a Olimpíada de
2016 terão um impacto financei-
ro positivo de R$ 55 bilhões na
economia do Rio, estima estudo
feito pela empresa de consulto-
ria PwC. De acordo com Hazem
Galal, líder global da empresa pa-

ra Cidades e Governo Local, a ex-
pectativa é de que mais de 90 mil
empregos sejam gerados em seg-
mentos como indústria, trans-
portes e turismo.

Sobre esse último setor, Galal
alertou, porém, que o País preci-
sa aumentar a quantidade e apri-
morar a qualidade de serviços
oferecidos aos visitantes. Para
ele, a deficiência na oferta de pro-
dutos voltados aos turistas, alia-
da aos altos preços praticados
no Brasil, fazem com que os turis-
tas gastem pouco por aqui.

“Os gastos dos turistas aqui
são a metade do registrado na

Austrália e na Nova Zelândia”,
afirmou ontem em evento reali-
zado pela Câmara de Comércio
Americana (Amcham) e pela Rio
Negócios, no Rio.

Agilidade e transparência. O
consultor advertiu também que
a aproximação dos eventos exi-
ge decisões rápidas do governo
para resolver os gargalos de in-
fraestrutura, com destaque para
a questão dos aeroportos. “É pre-

ciso recuperar e fazer isso muito
rápido, porque chegará a um pon-
to em que os prazos não serão
suficientes. Ainda não chega-
mos nesse momento para a Olim-
píada”, disse ao comentar que,
para a Copa, os prazos estão
mais pressionados.

A aceleração de procedimen-
tos para cumprir os prazos, no
entanto, não pode ser desculpa
para relaxamento na fiscaliza-
ção, defendeu Galal. “Mesmo
que alguns procedimentos de
compras sejam mudados por me-
didas provisórias, é preciso man-
ter a transparência.”

Apesar do tempo desperdiça-
do com a definição do estádio de
São Paulo para a Copa, Galal dis-
se nunca ter perdido de vista
uma solução rápida. “Os chine-
ses e japoneses conseguem cons-
truir estruturas em meses”, lem-
brou o especialista. “Então, não
vejo por que os brasileiros não
poderiam fazer a mesma coisa.”

TV Estadão. Veja como ficará o
futuro estádio de Itaquera
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América-MG contrata o
experiente Antônio Lopes

Bernard vai ser chefe
de missão do Brasil

CBA reativa a chicane
da Curva do Café

Jogo Rápido

Francês mantém
camiseta amarela

Copa 2014

http://tv.estadao.com.br

Fifa e COI já têm lucro
recorde no Brasil

Fifa confirma abertura em Itaquera

Construtora aceita ser fiadora da arena

JOSE PATRICIO/AE

NILTON FUKUDA/AE

Consultora prevê
R$ 55 bi de impacto
na economia do Rio

DOMINIC FAVRE/EFE

O América-MG confirmou on-
tem a contratação do técnico
Antônio Lopes (foto), que assi-
nou contrato até o fim do Brasi-
leiro. Ele chega para assumir o
posto de Mauro Fernandes, de-
mitido anteontem, após a derro-
ta no domingo por 2 a 0 para o
Atlético-MG. O veterano treina-
dor foi campeão brasileiro e da
Libertadores com o Vas-
co, respectivamente, em
1997 e 1998. Também
ganhou o título nacional
com o Corinthians, em
2005. Terá a tarefa de
tirar o América da zona
do descenso – ocupa a
18.ª colocação.

A chicane da Curva do Café, no
Autódromo de Interlagos, foi
revitalizada nesta semana e se-
rá utilizada na Copa Petrobrás
de Marcas, domingo, e na Corri-
da do Milhão da Stock Car, em 7
de agosto. A decisão é da Confe-
deração Brasileira de Automobi-
lismo (CBA), com a concordân-
cia da Vicar (empresa organiza-

dora), para evitar acidentes
como o que causou a mor-
te de Gustavo Sonder-
mann (em abril), e de Ra-

fael Sperafico (2007). O
desvio, que reduz a veloci-
dade para a reta dos boxes,

foi construído em 1992
para a MotoGP.

Estudo também indica
que eventos de 2014 e
2016 vão gerar 90 mil
postos de trabalho na
capital fluminense

De posse das garantias
financeiras, entidade vai
oficializar hoje o futuro
estádio do Corinthians
como palco do Mundial

Itaquerão.
Obra reúne 300
trabalhadores

Wagner Vilaron

A Fifa definiu que o estádio do
Corinthians, em Itaquera, será o

palco da abertura da Copa do
Mundo de 2014. Tanto o clube
quanto a Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) já foram no-
tificados da decisão. A intenção
dos dirigentes em Zurique, na
Suíça, é oficializar o anúncio ain-
da hoje, conforme antecipou on-
tem a coluna Direto da Fonte, no
portal estadao.com.br.

A opção pela nova arena corin-
tiana já estava tomada desde o

segundo semestre do ano passa-
do. Porém, a entidade presidida
por Joseph Blatter aguardava a
definição e apresentação das ga-
rantias financeiras do projeto, o
que foi feito segunda-feira. Um
aspecto, porém, ainda preocupa:
o fato de representantes do Co-
rinthians e da Odebrecht, cons-
trutora encarregada da obra, não
terem assinado o contrato.

Apesar da recomendação de

manter sigilo sobre o assunto, di-
rigentes corintianos que transi-
tavam ontem pelo Parque São
Jorge não conseguiam disfarçar
a ansiedade pela oficialização.

O diretor de marketing, Luiz
Paulo Rosenberg, disse não sa-
ber da notícia, mas se mostrou
empolgado. “Não tenho a confir-
mação, mas que não me sur-
preenderia, não mesmo”, afir-
mou ao Estado.

“Afinal, o projeto é o do sonho
deles (Fifa), o cronograma é tran-
quilo, as obras já estão em anda-
mento em ritmo de Brasil gran-
de e a CNO (Odebrecht) deu ga-
rantias financeiras. Por que não
aprovar e matar este assunto?”

O presidente do clube, Andrés
Sanchez, limitou-se a dizer que o
anúncio oficial sobre a sede da
abertura poderia sair a qualquer
hora, ou qualquer dia.

Prefeitura. O otimismo não
contagiou apenas os corintia-
nos. No Twitter, o prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab, de-
monstrou confiança no desfe-
cho positivo para a cidade na bri-
ga pela abertura do Mundial.

Em pelo menos três mensa-
gens, Kassab tratou do tema, dei-
xando informações nas entreli-
nhas. “Quero mais uma vez regis-
trar a importância que tem para
São Paulo a realização do jogo de
abertura da Copa de 2014”, pos-
tou o prefeito, para logo em se-
guida completar. “Esperamos a
confirmação de São Paulo como
sede da abertura da Copa, com a
certeza de termos cumprido
com o nosso dever.”

Holandeses apresentam coreografia durante a Gymnaestrada, even-
to que reúne 20 mil ginastas do mundo todo em Lausanne, na Suíça.

Jamil Chade/ GENEBRA

Fifa e COI já asseguram lucros
recordes com a Copa de 2014 e a
Olimpíada de 2016 no Brasil. Pa-
ra garantir valorização dos con-
tratos com patrocinadores, o ar-
gumento foi o do aumento da au-
diência dos eventos no mundo.

Segundo a Fifa, cerca de 1 bi-
lhão de pessoas assistiram ao me-
nos parte da partida final entre
Espanha e Holanda. A entidade
alega que nenhum outro evento
garante tal exposição às marcas.

Entre as Copas de 2006 e
2010, a audiência subiu 8%, ou-
tro fator para elevar os preços.
Curiosamente, a audiência da
Copa no Brasil em 2010 foi 4%
inferior à de 2006. Mas a expan-

são na Ásia alavancou acordos
de marketing para 2014.

Nem os escândalos de corrup-
ção na Fifa foram suficientes pa-
ra reduzir o valor dos contratos.
Apenas com as seis maiores em-
presas parceiras, a Fifa vai arreca-
dar US$ 1,6 bilhão. Os direitos de
TV no Brasil darão à Fifa mais
US$ 2,2 bilhões, cifra duas vezes
maior que a da Copa de 2002.

O interesse pela Olimpíada no
Rio em 2016 também bate recor-
de. Segundo o COI, os contratos
com emissoras de todo o mundo
devem superar US$ 4 bilhões.

Itaquerão.
Obra reúne 300
trabalhadores

estadão.com.br

O plano de engenharia financei-
ra da arena de Itaquera passa pe-
lo compromisso da Odebrecht
como “garantidora’’ do contra-
to. Para viabilizar o projeto, está
sendo criado um fundo de inves-
timento imobiliário, que ficará
encarregado de garantir as

obras. Se o fundo falhar, a cons-
trutora vai honrar os compro-
missos assumidos.

De acordo com as garantias
apresentadas ao Comitê Organi-
zador Local (COL), o estádio se-
rá erguido basicamente com os
R$ 400 milhões da linha de crédi-

to do BNDES e pelo dinheiro da
venda dos Certificados de Incen-
tivo ao Desenvolvimento da re-
gião de Itaquera (CIDs).

O pacote de isenção elabora-
do pela Prefeitura dá ao Corin-
thians direito de vender até R$
420 milhões em CIDs. Mas a esti-

mativa é de arrecadar em torno
de R$ 350 milhões com os papéis
por conta do deságio.

Outra fonte de renda apresen-
tada serão as eventuais receitas
com a arena, obtidas já durante a
construção.

Os R$ 400 milhões da linha do

BNDES serão repassados por
uma instituição financeira, pro-
vavelmente o Banco do Brasil.

O contrato entre Corinthians
e Odebrecht ainda não foi assina-
do. Pessoas que acompanham a
negociação afirmam que, agora,
falta apenas serem definidos pe-
quenos detalhes. Um deles, nem
tão pequeno assim, é o preço da
arena, que pode ficar entre R$
800 milhões e R$ 900 milhões.

Força e leveza
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