
-JOHANNEBURGO-Os contrastes entre a rique-
za de Sandton e a carência da vizinha
township de Alexandra continuam mar-
cantes em Johannesburgo. Ali, e em toda
aÁfrica do Sul, existe a preocupação com
falta de moradias, salários baixos e cor-
rupção. Uma onda de greves sacudiu o
país recentemente. Pobreza e desempre-
go ainda significam entraves maiores ao
crescimento. Apesar disso tudo, a Copa
Africana deNações (CAN), que começou
háoitodias e irá até 10de fevereiro—que
ontem teve as vitórias da Costa do Mar-
fim sobre a Tunísia (3 a 0), e a deTogo so-
bre a Argélia (2 a 0)—,mostra que o lado
bom do legado da Copa do Mundo-2010
também está por todos os cantos. A co-
meçar pelamelhoria da infraestrutura de
rodovias, aeroportos, transportes públi-
cos, hotéis e investimentos em tecnologia
e comunicação. Também fazem parte
desse grupoosdez estádios denove cida-
desque sediaramomegaeventodequase
três anos atrás.
Seis deles foram construídos para o

Mundial, em Johannesburgo, Durban,
Nelspruit, Port Elizabeth, Cidade do Ca-
bo e Polokwane. Desses, os últimos dois
não são utilizados na CAN-2013 e têm
raros jogos de futebol. A maioria conse-
guiu se reinventar para viver alémdabo-
la rolando, como sede de shows, reuni-
ões, conferências, cerimônias e diferen-
tes eventos esportivos.

MANDELA MULTIUSO
NaCidade do Cabo, o Estádio Green Po-
int, palco de sete partidas da Copa, foi
recusado como casa de clubes de rúgbi,
críquete e futebol, pelo custo de manu-
tenção (cerca de R$ 600 mil/mês), mas
se tornou um dos palcos preferidos para
banquetes, casamentos e shows de
popstars mundiais. Políticos locais fize-
ram uma petição para que fosse implo-
dido, mas voltaram atrás, com medo de
vexame internacional. Em Polokwane, o
Estádio Peter Mokaba é elefante branco
commais de 41 mil lugares. No entanto,
os outros quatro estádios construídos
para oMundial têm recebidomais jogos,
eventos esportivos, shows, concertos e
cerimônias do que se esperava.
— O Nelson Mandela Bay tem, talvez,

o melhor custo-benefício de todos, pelo
tamanho e pelo que consegue realizar.
Não é preciso ter futebol na cidade, há
shows, concertos, jogos de rúgbi, críque-
te e até apresentações de carros e cami-
nhões. Agora, estamos com a Copa Afri-
cana e,mesmo semos Bafana Bafana jo-
gando aqui, a competição tem atraído
ótimo público — diz Craig Duffield, do-
no da Mosaic Tourism, agência de Port
Elizabeth, uma das cinco sedes da
CAN-2013, junto com Johannesburgo,
Nelspruit, Rustemburgo e Durban.
Administrado pela Access Manage-

ment, o estádio tem sua cobertura em
forma de velas de barcos. Comporta 46
mil torcedores numa cidade com cerca
de ummilhão de habitantes na zoname-
tropolitana. Por isso, viroua casadeparti-
das sul-africanasdo rúgbide sete.Artistas
comoNeilDiamond fizeramshowsno lo-
cal, que também recebeu um amistoso
dosBafanaBafanacontraaCostadoMar-
fim (2011), confrontos da Premier Soccer
League (PSL, a elite do futebol sul-africa-
no), umamistosode rúgbi entreÁfricado
Sul e Nova Zelândia e um jogo de críque-
te contra a Inglaterra.
Emdezembro passado, oNelsonMan-

dela Bay foi sede de feira de vinhos e de
umconfronto da SérieMundial deRúgbi
de Sete. NaCopaAfricana, são sete jogos
no estádio, que tem todas as facilidades
operando: do placar eletrônico aos dois
telões. Em Johannesburgo, o Soccer City
foi rebatizado FNB Stadium, com um
contrato de milhões de rands entre um
banco e a empresa que o administrará
até 2030. ComoaConfederaçãoAfricana
de Futebol (CAF), a exemplo da Fifa, não
permite nomes de empresas concorren-
tes aos dos patrocinadores de suas com-
petições (nocaso, o StandardBank), a gi-
gantesca estrutura, para 94 mil pessoas,

virou Estádio Nacional durante os 22 di-
as do campeonato, com três jogos no
programa (entre eles, a final da
CAN-2013).
Depois da decisão daCopa doMundo,

em julho de 2010, o ex-Soccer City rece-
beu outros 13 eventos até o fim daquele
ano. Em13de fevereiro de 2011, cemmil
pessoas foram assistir a concerto do U2.
Depois, passaram por lá Coldplay, The
Eagles e Lady Gaga, entre outros.
— É o estádio preferido para o nosso

maior clássicodo futebol: KaizerChiefs x
Orlando Pirates, compúblicos nunca in-
feriores a 75 mil torcedores. Os Spring-
boks (seleção sul-africana de rúgbi) en-
frentaramosAll BlacksdaNovaZelândia
em outubro último. E os Bafana Bafana
jogam ao menos uma vez por ano lá —
diz Alisson MacDonald, da agência de
negócios Ireland & Davenport.
Em Nelspruit, nas cercanias do maior

parque nacional da África do Sul, o Kru-
ger, oEstádioMbombela éoutrodospal-
cos encantadores da CAN-2013. Seus
40.929 assentos continuam comas cores
da zebra. As torres de sustentação da co-
bertura e da iluminação fazem lembrar
as girafas do Kruger. A conservação con-
tinua excelente. Tudo funciona.
OMbombela é mantido pela munici-

palidade e recebeu poucos eventos:
concerto do UB40, quartas de final da
Copa Vodacom de Rúgbi, um amistoso

dos Bafana contraMoçambique e jogos
da PSL e da Currie Cup. Na Copa Afri-
cana-2013, é sede dos três jogos de
Zâmbia, a atual campeã, devido a um
voo direto ligando o país a Nelspruit.
— Antes da Copa de 2010, quando eu

ia à Europa, aos EUA, a todo lugar, só
me perguntavam sobre crimes. Hoje,
não acontece mais. A Copa do Mundo
reposicionou a África do Sul. E ajudou
na coesão social. Nossos estádios ser-
vem para muito mais do que o futebol
— defende Danny Jordaan, ex-diretor
executivo do Comitê Organizador Lo-
cal-2010, hoje consultor do Comitê da
Fifa para a Copa-2014 no Brasil.
Jordaan cita como exemplo o Estádio

Moses Mahbida, em Durban, que virou
destino turístico. Administrado pela
MMS Corporate, desde 2010 já recebeu
53 grandes eventos e mais de 300 reuni-
ões. A sua varanda panorâmica tem vista
limpa para as praias de Durban. Mais de
360mil pessoas já caminharam por cima
do arco que cobre o estádio ou saltaram
de bungle jump.
Além dos jogos da África do Sul na se-

gunda e terceira rodadas do Grupo A da
CAN (hoje, enfrentaMarrocos, às 15h de
Brasília), o Moses Mahbida, com 62.760
lugares, recebeu também um jogo do
Manchester City contra o Amazulu, time
de futebol da cidade, além de shows.
— Os estádios têm sido usados em

eventosnãosóesportivos,masmusicais e
culturais. Estamos tão preparados que a
África do Sul foi escolhida para sediar a
CAN diante da impossibilidade da Líbia
— lembrou Jermaine Craig, ex-chefe de
mídias do COL-2010, hoje diretor global
da companhia sul-africana de turismo,
realçando os benefícios em sua nova
área.— Só do Brasil tivemos crescimento
de 62% de visitantes em 2012 em relação
a 2011. É fruto do sucesso da Copa.
O ponto negativo da Copa Africana é o

fatodedois dos seis estádios (Polokwane
e Cidade do Cabo) construídos para o
Mundial não terem sido escolhidos para
o evento. O Green Point, na Cidade do
Cabo, custou quase R$ 1,3 bilhão. De-
pois que se desistiu da ideia da implo-
são, tratou-se de tentar levar ao estádio o
maior número de eventos.
Tem suítes que recebem congressos,

encontros de negócios, conferências,
banquetes etc. Sediou jogos da PSL, dois
amistosos dos Bafana, a turnê mundial
do U2 e outras atrações pop. Em Po-
lokwane, o Estádio Peter Mokaba é que
menos tem utilização fora do campo es-
portivo. Fica na região considerada a
mais carente da África do Sul, que não
atrai grandes eventos.

TRIBO PODEROSA
Osoutrosquatro estádiosque já existiam
e foram reformados para o Mundial
mantêm seus programas tradicionais.
Trêsdeles—Ellis Park, emJohannesbur-
go; Loftus Versfeld, em Pretória; e Free
State, em Bloemfontein — são casas de
equipes de rúgbi, mas, eventualmente,
recebem jogos de futebol da PSL. Em
Rustemburgo, a 180km de Johannesbur-
go, está o único estádio de um clube de
futebol da África do Sul reformado para
a Copa-2010 e também sede da
CAN-2013: o Royal Bafokeng. Pertence
aoReino deBafokeng, tribo rica que vive
dos royalties e recebe das companhias
que exploram 92% das reservas de plati-
na sul-africanas localizadas em suas ter-
ras.OsBafokeng sãodonos do clubePla-
tinum Stars, que joga a PSL.
Cheia de vida, de vigor e de cores, a

Copa Africana de Nações celebra o fu-
tebol numpaís commuitas desigualda-
des, mas onde a infraestrutura também
mudou para melhor. l

2010 não terminou na África do Sul
Quase três anos depois do Mundial, são evidentes em todo o país as melhorias infraestruturais geradas pelo evento

AFP

Música e futebol. Nascido Soccer City, na Copa de 2010, a bela praça de esportes de Durban, rebatizada FNB Stadium, também serve de palco a atrações que vão do U2 a Lady Gaga

LEGADO DE UMA COPA
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Orepórter viaja a convite
do SouthAfricanTourism
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Cartão-postal. O Moses Mahbida, em Durban, virou destino turístico: mais de 360 mil pessoas já passaram por lá desde 2010
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Hojenaweb
oglobo.com.br/esportes Siga os melhores

lances do jogo
entre Flamengo,
do goleiro Felipe
(foto), e Volta
Redonda, em
Moça Bonita, a
partir das 17h.

lTempo real
Confira as imagens
da partida entre
Resende e Vasco,
disputada na noite
de ontem, em Volta
Redonda, pela 3ª
rodada da Taça
Guanabara

l Fotogaleria

Acompanhe o jogo
entre Fluminense e
Botafogo, às
19h30m

lTempo real

CLÁSSICO
Curta Esportes
- O Globo

l Facebook

Siga o perfil
OGlobo_Esportes

lTwitter

“Antes da Copa de
2010, quando eu ia
à Europa, aos EUA,
a todo lugar, só me
perguntavam sobre
crimes. Hoje, não
acontece mais.
A Copa do Mundo
reposicionou
a África do Sul”
Danny Jordaan
Consultor do Comitê da Fifa
para a Copa de 2014
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 jan. 2013, Esportes, p. 8.




