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EVENTOS ESPORTIVOS 

Um time que ajuda a embalar 
o sonho cearense para a Copa 
Com uma equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, cearenses orgulham-se de morar 
num dos poucos entre os 12 estados-sede da Copa cujas obras para o Mundial estão em dia 

TEXTO ARISTEU MOREIRA 

mbalados pela boa campanha 
que guindou à primeira divisão 
do Brasileirão o maior e mais 
popular time do Estado, o Cea-
rá Sporting Club, os cearenses 
orgulham-se por habitar um 

dos poucos dentre os 12 estados-sede da Co-
pa de 2014 cujas obras para o Mundial estão 
em dia. E, em alguns casos, até com o crono-
grama adiantado. 

Não é a primeira vez que o Ceará fica na 
elite do futebol brasileiro. O clube, também 
conhecido como Vovô, voltou à primeira di-
visão do Brasileirão em 2009, após 16 anos 
de espera. Enquanto o time desdobra-se em 
campo, no último dia 20 foi finalizada a pri-
meira etapa da reforma e ampliação do está-
dio Plácido Aderaldo Castelo, o Castelão. A 
primeira de quatro etapas já foi concluída, e 
há muita expectativa. "Até o fim de agosto 
deveremos estar com 39% concluídos, e 
50% no fim do ano", afirma o secretário Es-
pecial da Copa no Ceará, Ferruccio Feitosa. 

O governo estadual estima o custo da re-
forma em R$ 518 milhões, parte dos R$ 4 bi-
lhões de investimentos programados até 
2014 para o Mundial no Ceará. A obra do Cas-
telão, uma Parceria Público Privada (PPP), 
tem o menor custo por assento e é a única 

arena do Nordeste apta a receber uma parti-
da de semifinal do Norte e Nordeste com ca-
pacidade superior a 60 mil lugares. 

Com a reforma, o estádio Castelão será a 
maior arena esportiva do Nordeste e terá ca-
pacidade para 67 mil espectadores, o que o 
torna o único da região apto a receber uma 
semifinal. A expectativa é o estádio ser con-
cluído e entregue à Fifa em dezembro de 
2012, a tempo para participar da Copa das 
Confederações. Tanto esforço não passou ba-
tido. Em visita às obras do Castelão, o minis-
tro dos Esportes, Orlando Silva, afirmou que 
Fortaleza tem chances de ser escolhida, sim, 
a sede da Copa das Confederações. "Se eu fi-
zesse uma aposta, seria em Fortaleza, em fun-
ção do esforço feito por parte do governo do 
Estado", disse o ministro, para quem sediar 
a Copa das Confederações "será um grande 
teste para a Copa de 2014". A decisão da Fifa 
será conhecida no dia 21 de outubro. 

Para atender às exigências da entidade, a 
obra do Castelão segue a cartilha da constru-
ção sustentável. Os cuidados necessários fo-
ram tomados com a obra na expectativa de 
receber o selo Leed, (Liderança, em Tecnolo 
gia e Design Ambiental, na sigla em inglês), 
uma das principais certificações verdes. En-
tre as determinações pró-sustentabilidade 

está a reciclagem de todo o concreto obtido 
das demolições. Ao fim do processo, o mate-
rial reciclado será usado para pavimentar o 
estacionamento da obra. 

Além da reforma do Castelão, para aten-
der à exigência de mobilidade urbana da Fi-
fa, o Ceará toca também a obra das Linhas 
Oeste, Sul e Leste do Metrô de Fortaleza. A 
distância total é de 43,5 km, além do ramal 
de 19,5 km ligando Pacatuba ao Porto de Mu-
curipe, que operará com veículos leves so-
bre trilhos (VLT). Serão transportadas pela 
Linha Sul do Metrô de Fortaleza cerca de 
350 mil pessoas por dia na primeira etapa, 
com a integração plena com outros modais. 

Ainda no pacote de obras estruturantes 
de Fortaleza para a 2014 está a construção 
do ramal Parangaba Mucuripe. Integrado à 
Linha Sul, ele ligará o setor hoteleiro da orla 
marítima ao centro da capital. O ramal será 
operado e fará a conexão ferroviária de 12,7 
km entre a Estação Parangaba e o Porto do 
Mucuripe. O ramal Parangaba Mucuripe cor-
tará 22 bairros da cidade e beneficiará 90 
mil passageiros por dia. Pela expectativa do 
governo, 62,14% das empresas instaladas 
em Fortaleza, 62,58% dos empregos gera-
dos e 81% dos hotéis da capital serão benefi-
ciados pela ampliação das linhas. 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 ago. 2011, Especial , p. A8




