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Sem espaço
São-paulino Lucas lamenta a
reserva na seleção brasileira

Começa o desafio
Na Rússia, Brasil tenta volta ao
Grupo Mundial da Copa Davis
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A presidente Dilma Rousseff participa de cerimônia em Belo Horizonte, uma das cidades-sede que lançam relógio para a contagem regressiva do Mundial

estadão.com.br
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Solenidades marcam mil dias da Copa
SYLVIO COUTINHO

Corinthians
Com dores na coxa, Emerson vira
dúvida para o clássico com o Santos

Mineirão. O estádio está adiantado, embora os operários tenham iniciado ontem a 2ª greve

Aline Reskalla / BELO HORIZONTE
ESPECIAL PARA O ESTADO

O Brasil vai iniciar hoje a conta-
gem regressiva de mil dias para
uma data especial: 12 de junho de
2014, quando a bola vai rolar na
abertura da Copa do Mundo. Por
isso, haverá solenidade e come-
moração em várias cidades, com
destaque absoluto para Belo Ho-
rizonte, que receberá a presiden-
te da República, Dilma Rousseff,
para os festejos. Pelé também de-
ve comparecer.

São Paulo preparou programa-
ção que começará às 10 horas na
estação de Luz e terá discurso no
Itaquerão e visita de autoridades
pelo bairro da zona leste. O go-
vernador Geraldo Alckmin e o
prefeito Gilberto Kassab estarão
presentes. O Rio não anunciou

nenhuma atividade.
Belo Horizonte foi escolhida

pela Fifa a cidade oficial da ceri-
mônia dos mil dias. Dilma irá ao
Mineirão, estádio com as obras
dentro do cronograma – mas
que desde ontem enfrenta greve
de trabalhadores –, no final da

manhã. Depois, visitará uma das
obras de mobilidade urbana que
estão sendo tocadas em Belo Ho-
rizonte com vistas à Copa.

À noite, no Palácio da Liberda-
de, será inaugurado um relógio
que fará a contagem regressiva
para a Copa. Em seguida, o gover-

nador Antonio Anastassia ofere-
cerá jantar para autoridades, co-
mo o ministro do Esporte, Orlan-
do Silva, membros da Fifa e o pre-
sidente da CBF e do Comitê Or-
ganizador Local, Ricardo Teixei-
ra. Dilma não estará presente.

O relógio será levado depois

para a Praça da Liberdade. Go-
verno do Estado e prefeitura gas-
taram R$ 650 mil na festa.

Greve. Na véspera da comemo-
ração, Minas ganhou inesperada
preocupação. Funcionários da
obra no Mineirão paralisaram as
atividades para reivindicar me-
lhores condições de trabalho e
reajuste salarial. Cerca de 200 re-
presentantes dos 1.200 trabalha-
dores do estádio participaram
de assembleia no início da tarde
e votaram pela greve. Horas de-
pois, parte dos operários voltou
ao trabalho, de acordo com a as-
sessoria de comunicação da Se-
cretaria Extraordinária da Copa
do Governo de Minas (Secopa).

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Civil, Osmir Venutto, disse que
90% dos operários cruzaram os
braços e que o movimento deve
continuar hoje. A categoria pede
aumento do vale-alimentação
de R$ 60 para R$ 160, equipara-
ção com o piso salarial de São
Paulo, de R$ 1.100, e melhorias
no canteiro de obras. Diz, ainda,

que muitos colegas ganham me-
nos que o piso de R$ 961.

“Estou aqui há seis meses con-
tratado como meio oficial pe-
dreiro e exercendo a função de
supervisor de área confinada. Re-
cebo R$ 670 quando na verdade
meu salário tinha de ser de R$
961”, disse um funcionário, que
pediu para não ser identificado
com medo de ser demitido.

“Eu quero reclamar da água. A
gente toma água salobra, de dois
poços que têm aqui, que é puro
sal”, protestou o armador Fabrí-
cio de Freitas, de 43 anos. Outro
trabalhador, que se identificou
como Leo, disse que os banhei-
ros químicos “quase nunca são
limpos; o cheiro é terrível”.

A assessoria da Secopa infor-
mou que negociará diretamente
com o sindicato que representa
o setor, Sitcop, que não partici-
pou da paralisação.

Os eventos que marcam a
data festiva nas sedes
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8 por 1
é quanto paga o favorito
americano Floyd Mayweather
para o combate de amanhã
contra o compatriota Victor
Ortiz, em Las Vegas.

49 projetos
de mobilidade urbana estão
previstos nas cidades que vão
receber jogos da Copa do
Mundo. Deles, apenas 9 estão
em obras, de acordo com
balanço do governo

10 estádios
que serão usados na Copa do
Mundo estão em construção ou
em reforma. O Beira-Rio tem as
obras paralisadas e a Arena da
Baixada, não iniciadas

13 obras
em aeroportos estão previstas
até 2014. Apenas 8 delas
começaram até o momento

2,3 bilhões
de reais já foram contratados
ao BNDES para a construção
e reforma de arenas

EDMUNDO

BOXE

PAÍS DA BOLA

Ponte tenta não perder
contato com a Lusa

RICARDO GOMES ATLETISMOSÉRIE B

Após 15 anos, processo
contra ex-atleta é extinto

Técnico deve deixar
hospital semana que vem

Bolt quer em Bruxelas o
melhor tempo do ano

Jogo Rápido

A Ponte Preta tenta seguir na
cola da líder Portuguesa. O ti-
me encara o Barueri no campo
do rival. O Sport tem missão
fácil: visita o Duque de Caxias
(9). Outros jogos: ASA x Criciú-
ma e Vila Nova x Bragantino.

PAULO LIEBERT/AE–1/9/2011FABIO MOTTA/AE–14/9/2011

O processo contra o ex-jogador
Edmundo, de 40 anos, pelo aci-
dente de carro em dezembro de
1995 que resultou na morte de
três pessoas, foi extinto pelo
Supremo Tribunal Federal, por
causa da prescrição do crime.

Ricardo Gomes deve deixar o
hospital na semana que vem. O
treinador, que sofreu um AVE
dia 28, reagiu bem ao período
de 72 horas em que esteve em
observação após deixar a UTI
do Hospital Pasteur, no Rio.

O velocista Usain Bolt tem um
objetivo hoje na etapa final da
Liga Diamante, em Bruxelas:
registrar o melhor tempo do
ano para os 100 m. Para isso, o
recordista mundial terá de cor-
rer a prova abaixo dos 9s78.

Dia de festa, mas também
de mostrar trabalho

CORREÇÃO

Almir Leite

Nos palanques, estádios, pra-
ças, palácios hoje vai ser dia
de exaltação, de falar o que
está sendo feito para que o

Brasil realize “a melhor Copa do Mundo da história’’. No
entanto os festejos não esconderão problemas.

De maneira geral, as 12 cidades têm aspectos positivos

e outros negativos em relação aos preparativos para a Co-
pa de 2014. Os estádios, de modo geral, estão em estágio
aceitável. Mas a interrupção das obras no Beira-Rio cau-
sa apreensão, embora as intervenções não sejam radi-
cais. Mesmo caso da Arena da Baixada, cuja ampliação só
deve começar em outubro.

No item mobilidade urbana reside, no momento, a
maior preocupação do governo federal. Atrasos na elabo-
ração dos projetos, indefinições sobre modelos a adotar

e mesmo lentidão nas licitações fazem com que apenas 9
das 49 obras relacionadas à Copa estejam em andamen-
to. O governo, inclusive, resolveu fazer concessões para
não agravar ainda mais o quadro. Menos mal que a ten-
dência parece ser de aceleração nos processos, e nas
obras, nos próximos meses. Hoje, várias cidades irão
inaugurar relógios. A intenção é fazer a contagem regres-
siva até a Copa, mas tais peças servirão, também, para
mostrar que o tempo está passando rapidamente.

A maior parte da programação das cidades para marcar os mil dias para a Copa no Brasil vai servir
para prestação de contas das obras. Todas têm problemas sérios para resolver – e é preciso rapidez

Itaquerão lento. De acordo com a construtora, apenas 10,65% das obras estão concluídasMaracanã parado. Os operários que trabalham nas obras do estádio estão em greve há 14 dias

São Paulo

Arena toma forma, mas
obras ainda são plano
Uma viagem de trem da esta-
ção da Luz a Itaquera, a partir
das 10 horas, com as princi-
pais autoridades do Estado,
entre elas o governador Geral-
do Alckmin e o prefeito Gilber-
to Kassab, vai ser o principal
evento de São Paulo para mar-
car os mil dias para o início da
Copa. A intenção do passeio
no “Expresso da Copa’’ é mos-
trar que transporte dos torce-
dores não será problema para
quem quiser ir ao estádio do
Corinthians. Iniciada em 30
de maio, a construção da are-
na tem 10,65% das obras con-
cluídas, diz a construtora.

Em Itaquera, serão feitas cin-
co obras viárias, que têm a licita-
ção prevista para o próximo
mês. No bairro também devem
ser instaladas, até 2014, fórum,
rodoviária, Etec e Fatec. A cons-
trução do terceiro terminal do
aeroporto de Cumbica prosse-
gue – a liminar que pararia as
obras foi cassada.

Rio de Janeiro

Greve no Maracanã e
nada de comemoração
O Rio de Janeiro não preparou
nenhuma solenidade para o dia
de hoje. Os organizadores só
farão festa se o Tribunal Regio-
nal do Trabalho se pronunciar
esta tarde pelo fim da greve no
Maracanã, que já completou
duas semanas. O cronograma já
corre risco. Menos mal que algu-
mas obras de mobilidade, viá-

rias e no aeroporto, estão em
andamento.

Belo Horizonte

Cidade mostra o
bom planejamento

O dia em Belo Horizonte, eleita
pela Fifa a cidade oficial dos mil
dias, vai ser de festividades. Des-
de o final da manhã, no Minei-
rão, com a presença da presiden-
te Dilma Rousseff, à noite, no
Palácio da Liberdade, com a
inauguração de um relógio que
fará a contagem regressiva para
a Copa do Mundo. A capital mi-
neira tem obras no estádio obe-
decendo o cronograma e algu-
mas intervenções de mobilida-
de urbana em curso. Resta resol-
ver o problema do aeroporto,
com em todas outras cidades, e
dos hotéis, pois a rede disponí-
vel é insuficiente.

Porto Alegre

Em vez de festa,
tensão com estádio
A capital gaúcha vai ligar os mil
dias às comemorações da Sema-
na Farroupilha. Hoje, haverá
cavalgada do Beira-Rio ao Par-
que Harmonia, além de shows.
Mas há preocupações. As obras
do Beira-Rio estão paradas há
três meses, pois o Internacional
desistiu de tocar a empreitada
sozinho e ainda não assinou
contrato com a construtora à
qual se associará. E das 10 obras
de mobilidade urbana previstas
para Porto Alegre, apenas o pro-
longamento da avenida Severo
Dullius foi iniciado. As outras

estão em processo de licitação.

Brasília

Shows e luzes em
busca da abertura
Shows, com Cláudia Leite e Da-
niela Mercury, entre outros, exi-
bição de balonismo e monumen-
tos públicos enfeitados é o que
Brasília terá para celebrar os
mil dias. A cidade ainda sonha
com a abertura da Copa. As
obras do novo Mané Garrincha
estão dentro do cronograma
(38% concluídas). Mas também
há atrasos. A ampliação da
DF47, por exemplo, está parali-
sada por ação do Tribunal de
Contas do Distrito Federal.

Salvador

Arena está em dia, mas
o resto não sai do lugar
A festa na capital baiana terá a
inauguração de um relógio no
Dique do Tororó. No Pelouri-
nho, haverá shows e atividades
esportivas. Salvador tomarão
conta do Pelourinho até as 11h.
Em relação às obras, a Fonte
Nova entra na fase da monta-
gem das estruturas, Está em
dia. Mas as obras de mobilidade
não andam. A cidade ainda ten-
ta trocar o BRT pelo metrô.

Curitiba

Atrasos na preparação
e homenagem tímida
As obras de conclusão da Arena
da Baixada ainda não começa-
ram – as máquinas devem en-
trar em ação em outubro –, as
nove intervenções de mobilida-

de também não (algumas estão
em fase de licitação) e o aero-
porto não deverá ficar pronto.
Mas a capital paranaense não
vai deixar passar em branco os
mil dias. Vai marcar a data, em-
bora de maneira tímida. Será
feita homenagem aos oito paí-
ses campeões do mundo. E o
Jardim Botânico da cidade será

iluminado hoje com as cores da
bandeira brasileira. Na sexta-fei-
ra pelo verde e amarelo da ban-
deira brasileira. A partir de ama-
nhã, as cores serão alusivas aos
outros sete países: Alemanha,
Argentina, Espanha, França,
Inglaterra, Itália e Uruguai.

Recife

Cidade aproveita
para prestar contas
Uma prestação de contas à so-
ciedade deve ser o ponto alto
dos eventos no Recife. E a cida-
de poderá mostrar que já toca
obras de mobilidade urbana. As
obras na Arena Pernambuco
seguem em ritmo lento. Recife
também terá seu relógio de con-
tagem regressiva e show de fre-
vo na Praça do Arsenal.

Cuiabá

Documentário destaca
o Pantanal
A capital do Mato Grosso prefe-
riu a moderação para celebrar,
mas não deixou a cultura local
de lado. O principal evento será
o lançamento do documentário
“Trilogia do Pantanal - Ar, Ter-
ra e Água”. Em relação às obras,
a Arena Pantanal tem 30% con-
cluídos. As obras de mobilidade
patinam. E o projeto do BRT
(Bus Transit Rapid) será troca-
do pelo VRT (Veículo Rápido
sobre Trilhos).

Fortaleza

Estádio vai bem, mas
as outras obras...
Um ato ecumênico, no início da

manhã, marcará os festejos dos
mil dias em Fortaleza. Será reali-
zado no Castelão. Os organiza-
dores também falarão sobre o
estágio das obras – garantem
que 39% estão concluídos, mas
é visível que ainda há muito por
fazer, principalmente no lado
interno da arena. Outro proble-
ma: as seis obras de mobilidade
idealizadas na capital cearense
sequer tiveram os editais publi-
cados até o momento.

Manaus

Trabalho vai marcar
data festiva
A capital amazonense vai pas-
sar os mil dias trabalhando. A
Arena da Amazônia passa pela
fase final de terraplenagem e
fundações e já teve início a cons-
trução do setor inferior das ar-
quibancadas. Mas as obras de
infraestrutura preocupam. O
BRT ainda não passou por licita-
ção, embora a construção esteja
prevista para dezembro.

Natal

Corrida contra o tempo
é desafio potiguar
A capital do Rio Grande do
Norte está entre as cidades
que irão instalar o cronôme-
tro dos mil dias. E o relógio
vai mostrar que é preciso cor-
rer para deixar tudo pronto
até 2014. A Arena das Dunas
foi o último estádio a começar
as obras, em agosto, e esta na
fase da terraplenagem. E as
duas intervenções de mobilida-
de urbana previstas estão ain-
da na fase de projeto.

Diferentemente do publica-
do na edição de ontem, o cur-
so para médicos que atuarão
na Copa 2014 foi no Parque
São Jorge e não no Maraca-
nã, e teve a parceria do HC
de São Paulo, e não do Rio.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 set. 2011, Esportes, p. E1 - E4.




