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Aparentemente, aos olhos da Fifa, o
Brasil não é o país comos estádiosmais
organizados do mundo. Enquanto
apresentava o modelo dos ingressos da
Copa das Confederações, cuja retirada
pelos torcedores que compraram pela
internet começa hoje, o diretor de
marketing da entidade, Thierry Weil,
disse saber que “não é algo comum no
Brasil, mas os bilhetes virão com luga-
res marcados”. O fato é que o torneio
apresentará ao país, definitivamente,
uma nova realidade. Desde o sistema
de compra e retirada dos bilhetes a
proibições de instrumentos e manifes-
tações ideológicas nos estádios, o ma-
nual do torcedor terá regras diferentes
das praticadas no país.
Os pouco mais de 600 mil torcedores

que compraram ingressos podem reti-
rá-los das 10h às 18h. No Rio, serão três
locais: a Cidade das Artes, na Barra da
Tijuca; o hotel Guanabara, no Centro;
além do Galeão. Só quem fez a compra
poderá pegar os bilhetes. Quem quiser
transferir a propriedade para terceiros,
pode fazê-lo no site da Fifa, antes da re-
tirada. Assim, os ingressos já virão im-
pressos com o nome do novo dono.

LIVRETO DIDÁTICO
Na luta contra falsificação e cambistas,
o ingresso terá um chip e um hologra-
ma. Weil admitiu que será impossível
fiscalizar, na entrada dos estádios, se
todos os bilhetes estarão nas mãos dos
donos. Disse que haverá “verificações
aleatórias”. Mas garantiu que todos os

ingressos com descontos, como os de
estudantes, portadores de deficiência e
beneficiários do Bolsa-Família, serão
fiscalizados. A Fifa quer se certificar de
que ninguém se apro-
veitou dos descontos
indevidamente. As-
sim, a comprovação
da condição específi-
ca de cada um destes
torcedores deverá ser
exibida no ato da reti-
rada do bilhete e na
chegada ao estádio.
Pelo site da Fifa será

possível fazer o agen-
damento da retirada,
escolhendo dia e hora
de ida ao posto para
evitar filas.
— É fundamental

não comprar ingresso
de terceiros. O risco de
não entrar no estádio é
grande— disse Weil.
Junto com cada in-

gresso virá um livreto
com instruções para o
torcedor. Neles, além
de um mapa dos está-
dios e instruções dadas
repetidamente para
que se obedeça o local
do assento, há extenso
código de conduta.
Chama atenção a lis-

ta extensa de objetos
que não podem ser levados para dentro
dos estádios. No item que trata de obje-
tos que possam ser usados como armas
estão, por exemplo, “guarda-chuvas lon-

gos”. Estão proibidos fogos de artifício e
sinalizadores.
Amanifestação sobre temas diferentes

do futebol também está proibida. O
mesmo artigo que fala na proibição de
“materiais com causas ofensivas, racis-
tas o xenófobas”, diz também que estão
proibidos “temas beneficentes ou ideo-
lógicos”, como cartazes e bandeiras que
tirem “o foco desportivo” do evento.Ma-
nifestações políticas e ideológicas são
proibidas. As bandeiras só poderão ter
mastros de plástico. Os cartazes e ban-
deiras não poderão termais do que 2m x
1,5m. O código também não permite
instrumentos que produzam ruído ex-
cessivo, comomegafones, sirenes ebuzi-
nas, inclusive as famosas vuvuzelas sul-
africanas. A caxirola está proibida.
Um dos artigos do código de conduta

intitulado “Bom senso nos estádios”
proíbe ficar de pé nos assentos — algo
comum no Brasil— e toca até em pon-
tos elementares, como indicar que não
é permitido “fazer necessidades fisioló-
gicas em qualquer lugar que não os ba-
nheiros”.
Uma interrogação ainda cerca as car-

teirasdeestudante.Haviaumacordoen-
tre Fifa e governo brasileiro para que um
novo e unificadomodelo de carteira fos-
se emitido para facilitar a identificação
dos beneficiários de desconto. Thierry
Wiel disse ter a informação de que a no-
va carteira começou a ser distribuída:
—Senão for o caso, vamos analisar ca-

so a caso e ver que providência tomar.
A Fifa informou que a primeira etapa

da venda de ingressos da Copa de 2014
começa em 20 de agosto. Os detalhes
serão divulgados em 1º de julho. l

Bilhete virá acompanhado de livreto que traz extenso código de conduta a
ser seguido por torcedor. Manifestações políticas e ideológicas são proibidas
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Ingresso tecnológico e uma
nova ordem nos estádios

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Número 1. Carlos Alberto Torres, entre seu filho e o diretor da Fifa, exibe modelo do ingresso: o ex-jogador recebeu o primeiro bilhete do torneio
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MARACANÃEMREVISTA

Às vésperas da reinauguração do
Maracanã, as novidades e a velha
mística do estádio dividem as 28
páginas da revista especial que
vem encartada na edição de hoje
do GLOBO. Além do plano de
transporte público, estão
detalhadas as interdições no
trânsito para o jogo de domingo
entre Brasil e Inglaterra, o
primeiro em que o estádio será
testado em sua plena capacidade

Ainda em fase de acabamentos,
o estádio recebeu 25 mil pessoas
em 27 de abril para jogo festivo
entre ex-jogadores. A maioria
daquela plateia era formada pelos
operários e seus familiares.
Agora, com venda de ingressos
aberta ao público, o Maracanã

inicia oficialmente a segunda fase
de sua existência de 63 anos.
Construído para a Copa de 1950,
perdeu boa parte de suas
características internas para
conservar sua importância, como
palco da final do próximo Mundial.

Entre uma edição e outra,
restaram personagens e a tradição
que se transmite de pai para filho.
Em texto feito especialmente para
a revista, o colunista Fernando
Calazans narra sua primeira ida ao
estádio para ver o ídolo Zizinho e
indaga sobre a capacidade reviver
o encantamento de outrotora.

Noutro artigo, Renato Maurício
Prado conta a história do
Maracanã por meio da trajetória
de seu maior artilheiro: Zico.

ESQUEMA DE TRANSPORTE PARA DOMINGO

O valor final das
obras do Maraca-
nã, ou pelomenos
até agora, aumen-

tou 48,8% em relação a seu
orçamento inicial, de R$ 705
milhões. O estádio custou R$
1,188 bilhão. Segundo docu-
mentos aos quais O GLOBO
teve acesso, o preço da refor-
ma subiu por causa da falta
de projetos executivos que
detalhassem as reais condi-
ções das estruturas do gigan-
te, construído em 1950.
Com a descoberta do com-

prometimento das estruturas
da cobertura e das arquiban-
cadas, que seriam aproveita-
das no projeto original, foi ex-
cluída em alguns dos dez adi-
tivos a obrigatoriedade do
consórciode realizar interven-
ções que constavam do edital.
Porém, essas obrigatorie-

dades tiveram de ser cum-
pridas, e, para isso, foi feito
umcontrato à parte para que
a Odebrecht executasse a
nova obra. Um exemplo foi o
das catracas eletrônicas de
bilhetagem. Seu custo, inici-
almente, fazia parte do edi-
tal. Mas foi incluído no con-
trato da obra intramuros,
que saiu por R$ 17 milhões.
Se esse valor fosse acresci-

do ao total da reforma, o cus-
to final doMaracanã poderia
superar os 50% de elevação
de preços permitidos pela
Lei de Licitação.
Descontados esses R$ 17

milhões, os reajustes contra-
tuais da obra principal e va-
lores de projetos executivos,
o custo bruto da reforma do
estádio está em R$ 1,049 bi-
lhão — portanto, 48,8% aci-
ma do previsto. A lei consi-
dera que reformas podem
custar mais, pois estão sujei-
tas a imprevistos, como o go-
verno do estado alega ser o
caso do Maracanã.
Segundo documentos ob-

tidos pelo GLOBO, a nova

cobertura do estádio saiu
por cerca de R$ 104 milhões.
A recuperação estrutural do
estádio, em torno de R$ 70
milhões. As arquibancadas,
R$ 68 milhões.
Além disso, novas exigênci-

as da Fifa teriam encarecido
ainda mais a obra. Só essas
exigências custaramoutrosR$
17milhões amais, e os “leeds”
(do telão, por exemplo) saí-
ram por R$ 25milhões.
O governo do estado já

prestou contas desses novos
valores ao TCE, que ainda
não os analisou por comple-
to. Porém, o presidente da
Empresa de Obras Públicas
do Estado (Emop), Ícaro
Moreno, admitiu que faltou
tempo para elaboração de
projetos executivos (que de-
talhariam a quantidade de
materiais e técnicas a serem
empregadas).
— Num mundo ideal, pre-

cisaríamos de dois anos para
fazer estudos e projetos exe-
cutivos e mais quatro para
executar a obra. Fizemos
uma obra com alta tecnolo-
gia — diz Moreno.

CORRIDA CONTRA O TEMPO
Os projetos executivos do

Maracanã foram feitos ao
mesmo tempo em que a
obra era tocada. Quando os
operários começaram a tra-
balhar, em 2010, tinham co-
mo base apenas 40 plantas.
De lá para cá, foram elabora-
dos quase 20 mil projetos
executivos distintos.
Com o problema detecta-

do, ainda assim, o preço po-
deria ter sido menor, caso os
engenheiros optassem pela
técnica tradicional, em con-
creto, de reconstrução das
estruturas. Mas, nesse caso,
o trabalho seria mais demo-
rado e poderia não ficar
pronto até a data limite. A
solução foi usar pré-molda-
dos e estruturas metálicas.
O prazo original para a en-

trega de todos os estádios da
Copa das Confederações era
31 de dezembro. A do Mara-
canã, após diversos atrasos,
ficou para 25 de maio. Mas
foi entregue à Fifa nessa data
ainda com operários traba-
lhando — e as obras intra-
muros podem não ficar
prontas para o torneio. l

Obramais cara
no limite da lei

Estádio saiu por
R$ 1,188 bi, 48,8%
acima do orçamento
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Imprevistos. Cobertura e arquibancadas estavam comprometidas
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 maio. 2013, Esportes, p. 3.




