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No prazo. A Fonte Nova já enfrentou greve, mas é uma das obras mais adiantadas

Novela. O Beira-Rio está com as

obras paradas porque o Inter e a
Construtora Andrade Gutierrez
ainda não assinaram o contrato
que viabilizará a retomada dos
trabalhos de reforma. Pressionada, a empresa publicou na imprensagaúcha,nasexta-feira,nota sobre o impasse.
De acordo com a construtora,
ainda não há acordo sobre as garantias que os demais integrantesdaSociedadedePropósitoEspecífico (SPE) receberão. Os investidores da obra, atualmente
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Arena das Dunas
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● Das 12 arenas do Mundial, 4 ainda não atingiram o estágio ideal

3

orçada em R$ 290 milhões, estão
definidos – a empresa será um
deles, com participação de 20%.
“Essaéúnicapendênciarelevante para a formação da SPE, uma
vez que as garantias financeiras
são necessárias para pleitear a linha de financiamento ao projeto
no BNDES’’, diz a empresa.
OpresidentedoInter,Giovanni Luigi, tem demonstrado otimismo. Mas, por via das dúvidas,
evita estabelecer uma data para
a assinatura do tal contrato.

na

quase oito meses) preocupam,
pois ambos estão sendo “incrementados’’ para que possam receber a Copa. Ou seja, não carecem de reformas profundas. Isso leva até a situações curiosas,
com a da Arena da Baixada. Como pouca coisa nova foi feita até
agora, há quem defenda que apenas 5% das obras estão concluídas. O Atlético sustenta que
60% do estádio está pronto.
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A principal preocupação da Fifa,
agora, é com a Lei Geral da Copa,
prevista para ser aprovada em
março e que provavelmente não
vai agradar inteiramente à entidade, porque o capítulo sobre
responsabilidade civil da União
não deve sair do jeito que Joseph
Blatter e sua turma queriam. O
grande motivo anterior de calafrios, no entanto, está deixando
de existir. O ritmo de constru-

em visitas que têm na vistoria
dos estádios a atribuição principal. O governo federal também
marca as arenas sob pressão.
Além da obra em Natal, atenção maior, de acordo com um
dosinspetores daFifaqueobserva com lupa as construções, só
merecem a Arena de Pernambuco (nesse caso, por ter até o meio
do ano para se mostrar apta a receber a Copa das Confederações
em 2013), a Arena da Baixada e o
Beira-Rio. Mas o ritmo das obras
na Fonte Nova, no Estádio Nacional Mané Garrincha, Mineirão e, sobretudo, a rapidez com
que está subindo o Itaquerão, recebe elogios rasgados.
A rigor, nem mesmo os estádiosde Atlético-PReInternacional (com obras paralisadas há
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ção e reforma de arenas é, enfim,
satisfatório. Há problemas, claro, mas que não parecem capazes de tirar o sono dos dirigentes
da“donadoMundial’’edoComitêOrganizador Local(COL). Pelo menos no momento.
A Fifa começou 2012 marcando de perto as obras nas 12 arenas. Viu e recebeu boas notícias.
Com exceção da Arena das Dunas, cuja situação foi classificada
pelo secretário-geral da Fifa como “preocupante’’, o ritmo dos
demais estádios não causa sobressaltos (veja quadro abaixo).
“Não há nenhum calendário
problemático na construção das
arenas’’, resumiu o ministro do
Esporte, Aldo Rebelo, ele mesmoempenhadonumaperegrinação por todas as cidades-sede,
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Construção e reforma de
palcos do Mundial estão
em nível satisfatório,
mas ainda há problemas
em alguns locais

is.

Arenas ganham
ritmo e começam
a tomar corpo

ESTÁGIO DA CONSTRUÇÃO
Estádios que não atingiram o estágio ideal
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Arena da Amazônia Manaus - AM

43,7 533,2

2

Estádio Castelão

Fortaleza- CE
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Arena das Dunas

Natal - RN
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Arena Pernambuco Recife - PE

5

Arena Pantanal

6

Arena Fonte Nova

Salvador - BA

7

Estádio Nacional
Mané Garrincha

8
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Cuibá - MT

50,4
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Brasília - DF

70

866

Mineirão

Belo Horizonte - MG

69
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Maracanã

Rio de Janeiro - RJ
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Arena de Itaquera

São Paulo - SP

65

890
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Arena da Baixada

Curitiba - PR

42

220
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Beira-Rio

Porto Alegre - RS

56

290

MAI.10

JUL.10

AGO.10

DEZ.13

Fabricação de vigas, lajes, pilares
e montagem das arquibancadas inferiores

DEZ.12

Construção das arquibancadas inferiores

51%

DEZ.12

Montagem de pilares, vigas
e lajes pré-moldadas

50%

DEZ.12

Montagem das arquibancadas

DEZ.12

Montagem da esplanada e preparação
da estrutura para a cobertura

32%

DEZ.13

OUT.11 5%*
JUL.10

Montagem do anel inferior
e construção de camarotes

FEV.13
25%

MAI.11

35%

Terraplenagem e colocação das
estacas das fundações

DEZ.12

45%

JAN.10

2ª fase do estacionamento e fundações

DEZ.12

20%

38%

JUN.10

Construção das arquibancadas inferiores

JUL.13

32%

FEV.11

FASE ATUAL

CONCLUSÃO
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JUN.13
DEZ.12

Montagem da arquibancada inferior
e construção do prédio oeste
Remoção dos refletores,
gramado e cobertura atual
Obras interrompidas

*O ATLÉTICO-PR CONSIDERA O PROJETO 60% CONCLUÍDO

Greves se tornam a maior
ameaça ao cronograma
Há uma ameaça no ar que, se for
cumprida, pode comprometer
bastante o cronograma das
obras das arenas da Copa do

Mundo:a degreves dostrabalhadores. As recentes paralisações
na Fonte Nova e na Arena Pernambuco e a manifestação de

INFOGRÁFICO/AE

centrais sindicais sobre a articulação de uma greve geral para o
próximo mês – entre as reivindicações estariam a unificação dos
pisos salariais para os operários
dos 12 estádios e aumento do valor da cesta básica – colocaram
governo, Fifa e COL em alerta.
O temor não é apenas pelo ris-

co imediato e sim que, com a
aproximação do Mundial – e
principalmente, da Copa das
Confederações –, comecem a pipocar paralisações por todos os
cantos, num movimento semelhante ao que ocorreu na África
do Sul, sede da Copa de 2010.
Para tentar combater futuras

greves, ou pelo menos diminuir
seus efeitos, está no Congresso
um Projeto de Lei (728/2011)
que visa a dificultar as paralisações. Propõe vincular as obras
paraasduascompetiçõesaosserviçostidoscomoessenciais.Dessa maneira, ainda que em ritmo
reduzido, as obras continuariam

a ser tocadas em caso de greve.
No projeto,entre outrositens,
está a obrigação de a paralisação
ser comunicada com antecedência de 15 dias, além de permitir
que seja contratada mão de obra
substituta. Também exige que
70%dostrabalhadoressemantenham ativos. / A.L.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2012, Esportes, p. E8.

