
Dois dias depois de o presiden-
te da Fifa, Joseph Blater, defen-
der que o Rio de Janeiro receba
a abertura e o encerramento da
Copa do Mundo de 2014, a presi-
dente Dilma Rousseff saiu on-
tem em defesa da capital paulis-
ta. Em seu programa de rádio se-
manal, ela afirmou que “os obs-
táculos à construção do Itaque-
rão (estádio do Corinthians) já
foram superados” e que a refor-
ma e construção dos demais es-
tádios brasileiros estão “no rit-
mo adequado”.

As declarações fazem parte
do esforço da presidente em im-
por uma agenda positiva para o
governo depois de uma suces-
são de crises e denúncias de cor-
rupção na base aliada. Para re-
duzir as críticas em relação ao
ritmo das obras, Dilma fez uma
promessa pontual e concreta.
“Das 12 arenas que receberão os
jogos, 10 estão em obras, sendo
que a conclusão de nove delas
está prevista para dezembro de
2012, bem antes do início do co-
meço da Copa”. Há duas sema-
nas, o ministro do Esporte, Or-
lando Silva, afirmou que oito
arenas estariam prontas até o
fim do próximo ano.

Ainda segundo a presidente,
não há motivo de preocupação
com a mais atrasada de todas as
obras. “Estão sendo criadas as
condições para o início das
obras na Arena das Dunas, em
Natal”, disse a presidente.

Apesar do otimismo, o Palá-
cio do Planalto já discute aberta-
mente um plano “B” para que
Copa tenha oito — e não 12 — ci-
dades sedes. Além de Dilma, o
governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin, também saiu em
defesa de São Paulo. “Os emissá-
rios da Fifa que elogiaram muito
e ficaram até surpresos com o
andamento rápido das obras do
Itaquerão. Estamos superando
as exigências da entidade”. Se-
gundo o governador, São Paulo
tem a melhor rede hoteleira, de
hospitais e o melhor sistema me-
troferroviário do país. “Sinto
mais disposição do Alckmin nes-
sa batalha. Seria incongruente
fazer abertura e encerramento
na mesma cidade. Assim como
o Rio, São Paulo é uma cidade
muito simbólica”, completa o
deputado federal Jonas Donize-
te (PSB-SP), presidente da Co-
missão de Esporte e Turismo da
Câmara dos Deputados.

Verbas
O Banco Nacional de Desenvol-
vimento (BNDES) liberou on-
tem R$ 400 milhões em linha
de crédito para financiar a refor-
ma do estádio do Mineirão, em
Belo Horizonte. A decisão foi to-
mada em reunião da diretoria e
o dinheiro será entregue direta-
mente à empresa Minas Arena,
segundo informou a Secretaria
de Estado Extraordinária da Co-
pa do Mundo (Secopa). Além
de responsável pela obra, a Mi-
nas Arena vai administrar o es-
tádio por 25 anos.

O valor das parcelas, que ain-
da será negociado entre o ban-
co e a empresa, deve ser anun-
ciado em 30 dias. O governo
mineiro promete que a obra es-
tará pronta para ser inaugura-
da em dezembro de 2012. As
obras do Mineirão começaram
em janeiro do ano passado,
quando foram feitos reparos

das vigas de sustentação. Mas
nem tudo são flores. O Ministé-
rio Público Federal entrou com
uma ação civil pública pedin-
do a abertura de concorrência
e a paralisação das obras do no-
vo terminal do aeroporto de
Guarulhos, em São Paulo. Se-
gundo o Portal Copa 2014, man-
tido pelo Sindicato da Arquite-
tura e Engenharia (Sinaenco),
a Infraero contratou, em regi-
me emergencial e sem licita-
ção, a empreiteira Delta Cons-
truções para tocar a obra orça-
da em R$ 85,75 milhões.

Bom exemplo
Ao ser escolhida para sediar
uma Copa do Mundo, a África
do Sul teve de enfrentar um de-
safio muito maior que o do Bra-
sil atualmente para se preparar
para um grande evento esporti-
vo. Entretanto, os estádios utili-
zados pelo país africano no mun-

dial do ano passado tiveram
aprovação de 87% dos visitan-
tes que estiveram no torneio.

Os dados são da empresa es-
pecializada em consultoria e
auditoria Grant Thornton atra-
vés de um estudo realizado por
sua operação sul-africana. “Es-
peramos que os turistas te-
nham a mesma percepção do
Rio de Janeiro nas Olimpíadas
de 2016 e das cidades que vão
receber a Copa do Mundo em
2014”, diz Madeleine Blankens-
tein, diretora do IBC da Grant
Thornton Brasil.

Além da avaliação sobre os
estádios, o levantamento tam-
bém revelou o índice de aprova-
ção em outros setores essen-
ciais para a realização do even-
to, como aeroportos (84%), res-
taurantes, acomodações e atra-
ções (78%), transporte público
(54%) e condição das estradas
(57%). ■ Com agências
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Dilma promete nove estádios,
Presidente e governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, respondem críticas de dirigente da Fifa e se unem na defesa

“Os obstáculos
à construção do
Itaquerão, em
São Paulo, já foram
superados. E estão
sendo criadas
as condições para
o início das obras
na Arena das
Dunas, em Natal

Dilma Rousseff
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● As obras do Itaquerão,
em São Paulo, começaram em
30 de maio e estão previstas
para terminar entre dezembro
de 2013 e fevereiro de 2014.

● A Copa das Confederações,
torneio que antecede a
Copa do Mundo, será realizada
em julho de 2013 no país.

● A linha de crédito de
R$ 400 milhões reservada
pelo BNDES para a reforma do
estádio do Mineirão, em Belo
Horizonte, foi liberada ontem.

● O custo total da obra do
Mineirão é de R$ 654 milhões.
Já a obra do Itaquerão, em
São Paulo, tem orçamento
de R$ 820 milhões.

O engenheiro Gilmar Tadeu foi
escolhido pelo prefeito paulista,
Gilberto Kassab, para ser o
secretário especial de articulação
da Copa doMundo da prefeitura
de São Paulo. Filiado ao PCdoB,
ele coordena as ações das diversas
áreas da administração para
os jogos. Brasília, Salvador e Belo
Horizonte também são candidatas
a receber o jogo inaugural da Copa
doMundo. O Rio, que receberá
a final, abriu mão da abertura.

Como o senhor avalia a
declaração de Joseph Blatter,
presidente da Fifa,
defendendo que o Rio de
Janeiro receba a abertura
e a final da Copa de 2014?
Ninguém entendeu isso.
Não sei se é só discurso ou
algum problema interno na
entidade. O fato é que se trata
de uma opinião pessoal dele.
Estamos em céu azul.
Não há raios no horizonte.

O cronograma da obra do
Itaquerão está indo bem?
Estamos 30% à frente do
cronograma. Na sexta recebemos
uma visita da Fifa. Fizemos até
um sobrevoo por São Paulo e eles
elogiaram os encaminhamentos
e voltaram muito bem
impressionados.

Esse adiantamento no
cronograma significa
que existe chance de
São Paulo receber também
a Copa das Confederações?
Mesmo com o adiantamento,
infelizmente não será possível.
Calculamos que a obra ficará
pronta em dezembro de 2013,
mas a Copa das Confederações
acontece em julho.

Além dos jogos e da torcida que
estará na cidade, que vantagens
São Paulo teria com a abertura?
A cidade da abertura também
recebe o Congresso da Fifa,
que acontece um dia antes.
Esse evento reúne 3 mil pessoas
de vários países. Além disso,
32 cidades do interior do estado
se inscreveram para receber
delegações que virão ao país.P.V.

e não 12, prontos até 2012
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Governoapresenta hoje Orçamento de 2012
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Evandro Monteiro

de São Paulo para receber abertura da Copa de 2014. BNDES aprova financiamento das obras do Mineirão, em BH

“
Secretário especial de
acompanhamento da Copa 2014

O prazo para o governo encaminhar ao Congresso Nacional o Projeto
de Lei Orçamentária Anual para 2012 e o Projeto de Lei do Plano
Plurianual (2012-2015) termina hoje. A ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, deverá esclarecer hoje,
a partir das 14h30, os principais pontos das propostas do governo
e os parâmetros usados na elaboração dos projetos, que serão
os primeiros do governo Dilma Rousseff.

A cidade que fizer
a abertura também
recebe o congresso
da Fifa, que acontece
um dia antes.
Esse evento reúne
até 3 mil pessoas
de vários países

...GILMAR TADEU

“Cronograma de
obras do Itaquerão
está30% adiantado”

Mineirão:BNDESliberou
ontemR$400milhõespara
financiarobrasdoestádio
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.




