
Os executivos que represen-
tam a cúpula da organização
da Copa do Mundo de 2014 em
São Paulo estiveram ontem
em Lisboa para convencer em-
presários do trade turístico,
agentes de viagem e jornalis-
tas lusos que a capital paulista
está preparada para receber o
jogo de abertura e os eventos
da Fifa (Federação Internacio-
nal de Futebol).

Umas das preocupações mais
recorrentes era sobre o aeroporto
de Cumbica, que servirá de hub
para turistas e torcedores que as-
sistirão jogos em outras cidades
do país. “Na verdade não será
apenas o aeroporto de São Paulo
que servirá como ponto de distri-
buição. Os do Rio de Janeiro e Bra-
sília também. De qualquer for-
ma, o aeroporto estará melhor
em 2014 do que está hoje”, disse
Gilmar Tadeu, secretário munici-
pal de Organização da Copa.

O ponto alto do evento orga-
nizado pela Embratur foi a en-

trevista coletiva com o vice mi-
nistro do Esporte do Brasil,
Luiz Manuel Rabelo Fernandes,
que representou o titular da
pasta, Aldo Rebelo.

OBRASIL ECONÔMICO quis saber
qual será o papel da Polícia Fede-
ral durante a Copa de 2014 de-
pois da greve da instituição. A
reportagem apurou nos bastido-
res do governo federal que a pre-
sidente Dilma Rousseff ficou
muito irritada e preocupada
com a postura dos policiais fede-
rais que enfrentaram o governo.
Há no Palácio do Planalto a preo-

cupação de que a PF cause cons-
trangimentos durante a realiza-
ção do Mundial. Dessa forma, a
saída seria deixar a segurança
nas mãos do Exército, relegan-
do a Polícia Federal ao segundo
plano. “A PF não pode ser consi-
derada irrelevante no plano de
governança da Copa. Ela será
uma peça-chave na organiza-
ção do evento. O plano de segu-
rança será compartilhado”, dis-
se o vice ministro dos Esportes.

Segundo ele, o direito de gre-
ve deve ser respeitado e é reco-
nhecido pela Constituição. “Mas

queremos evitar que se repita
o que houve na Inglaterra. O
sistema de segurança entrou
em colapso e as Forças Arma-
das tiveram que entrar em ce-
na na última hora”.

Segundo dados da Embratur,
o Brasil receberá 600 mil estran-
geiros durante a Copa do Mun-
do. Para fazer com que esses tor-
cedores prolonguem sua estadia
no país, a Embratur criou o pro-
grama Goal to Brasil. A ideia é de-
senvolver ações nos mercados
emissores de turistas e promo-
ver as 12 cidades-sedes. ■

Luiz Felipe Scolari, o Felipão,
desembarcou anteontem em
Lisboa para ajudar na promo-
ção de São Paulo como destino
turístico na Copa do Mundo em
um evento organizado pela Em-
bratur. Foi pura coincidência
de agenda, diz ele, a visita ao
país que o trata como ídolo
acontecer justamente no mo-
mento em que o Sporting, um
dos times lusos mais popula-
res, negocia a sua contratação
para a próxima temporada. Aos
ansiosos jornalistas portugue-
ses presentes, Scolari afirmou
que “não tem ideia” de como
anda a negociação com time do
velho continente. “Preciso ver
o que existe de realidade nisso
(o convite do Sporting). O Bra-
sil é um polo muito atrativo nes-
se momento, de economia for-
te. Os valores oferecidos lá são
iguais ou superiores aos salá-
rios da Europa”, disse. Depois
de falar com os colegas portu-
gueses, Scolari deu a seguinte
entrevista ao BRASIL ECONÔMICO.

São Paulo está preparada para
receber a Copa e seus turistas?
A cidade está muito preparada.
Tudo transcorre normalmente,

dentro do que é previsto no fu-
tebol mundial. Vamos ter no Bra-
sil as mesmas dificuldades en-
contradas em outros países que
sediaram grandes eventos. Não
adianta achar que o Brasil não
está preparado. Está sim.

Se o sr. puder escolher
entre os convites que
recebeu e está recebendo,
prefere ficar no Brasil
ou voltar para a Europa?
Depende da proposta que eu re-
ceber, do projeto e do clube.
Vou estudar bem. Não acho que
vale a pena eu arriscar uma mu-
dança novamente com família e
trocar tudo se não for um proje-
to que eu me identifique. Estou
esperando a definição da conver-
sa com o Jorge Mendes (agente)
para examinar até o final do ano.

A Seleção Brasileira jogou com
Iraque, China e Japão. Não

seria melhor enfrentar times
mais fortes na preparação para
a Copa do Mundo?
Em determinados momentos,
quando estava na Seleção Brasi-
leira, a gente queria jogar com
A ou B e muitas vezes não dava.
Aí surgia a possibilidade de jo-
gar com C e era com essa sele-
ção que disputávamos uma par-
tida. Neste momento é impor-
tante que se use as datas disponí-
veis para que se conheça o po-
tencial dos jogadores. É o que o
Mano vem fazendo.

Vê a Seleção Brasileira no
seu horizonte profissional?
Não penso de jeito nenhum na
Seleção. Não trabalho pensando
nisso. Quando estava no Palmei-
ras só pensava no Palmeiras.

Como avalia a tabela do
Campeonato Brasileiro,
com o Fluminense na
liderança e o Palmeiras na
zona do rebaixamento?
São situações do futebol...O Flu-
minense vem mantendo a regu-
laridade há dois ou três anos. Es-
tá sempre despontando entre os
primeiros porque é regular. E o
Palmeiras fez o que tinha de fa-
zer na Copa do Brasil, em que
foi campeão. Por isso perdeu al-
guns pontos e agora corre atrás.

O Palmeiras está muito
mal na tabela. Acredita
que o time vai se recuperar?
Acredito que sim. Mas essa per-
gunta você deve fazer ao treina-
dor atual. Estou fora. Estou tor-
cendo e vejo um ou outro jogo,
mas agora sou observador.

O calendário de jogos
no Brasil deveria mudar?
É uma questão que provavel-
mente a Confederação Brasilei-
ra está estudando para que no
próximo ano exista uma tabela
um pouco diferente da atual. A
ideia deve ser implementada
aos poucos.

O que espera da Bola
de Ouro? Quem será
o melhor do mundo?
Em 2012 a briga deve ficar entre
Messi e Cristiano Ronaldo, mas
em 2013 o Neymar vai brigar pe-
la Bola de Ouro.

Como está observando
a crise em Portugal?
Acha que a política fiscal
do governo é correta?
Acho que a política só de cortes e
cobranças vai chegar ao seu limi-
te. É hora de colocar em prática al-
guma ideia nova. Só se fala só em
cobrar mais e cortar benefícios...
Desse jeito vai ser difícil. ■

Pedro Venceslau, de Lisboa
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Exército centralizará segurança do Mundial

DESEMPENHO

Varejobrasileiro registraaltade4,83%
nasvendasparao DiadasCrianças

“Brasil está preparado
para a Copa de 2014”

Após enfrentar o governo
durante greve, PF deve ser
relegada a segundo plano

O varejo nacional obteve aumento de 4,83% nas vendas nos dias
que antecederam o Dia das Crianças, em comparação com o mesmo
período do ano passado. Segundo dados da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas e do Serviço de proteção ao Crédito (CNDL/SPC Brasil),
o valor do ticket médio, que representa a variação de gastos do
consumidor, ficou na faixa entre R$ 75 e R$ 100. Redação

“

Ex-técnico da Seleção diz que país enfrenta dificuldades iguais
às de outros países que sediaramMundial, mas que vai superar

Não trabalho
pensando na Seleção
Brasileira. Quando
estava no Palmeiras, só
pensava no Palmeiras

ParaFelipão,Neymardevedisputar a BoladeOuroanoquevem

Divulgação

ENTREVISTA LUIZ FELIPE SCOLARI Consultor do Ministério do Esporte e técnico de futebol

Ueslei Marcelino/Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 9.




