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Apresentação

A Comissão de Turismo e Desporto deu um passo importante em 
2012. Foi um ano de muitas discussões sobre a organização da Copa 
do Mundo de 2014 e sobre a participação do poder público nas obras 
essenciais para a realização da competição. Em especial, foi um ano de 
debates, acompanhamento e fiscalização aos estádios das doze cidades-
-sede da Copa do Mundo.

Na condição de presidente da Comissão, no entanto, provocamos 
a discussão sobre como será a utilização dos estádios após a Copa do 
Mundo. Os principais gestores das entidades que estão no comando 
do futebol brasileiro e na gestão dos estádios brasileiros estiveram 
presentes ao seminário brasil pós-copa 2014: legado e Gestão 
dos Estádios e contribuíram para os debates com os parlamentares, 
dando maior transparência para a sociedade. Foi dado o pontapé ini-
cial para estruturar o futebol brasileiro e seus estádios ao término da 
Copa do Mundo.

Estiveram presentes neste Seminário, o Ministério do Esporte, a 
Confederação Brasileira de Futebol e o Comitê Organizador da Copa 
do Mundo da FIFA Brasil 2014, além dos clubes de futebol, federações 
estaduais, gestores de estádios e outras entidades representativas do 
futebol nacional.

O trabalho da CTD, em nossa gestão, buscou ir além da complexa 
missão de articular e fiscalizar a organização de todos esses eventos. 
Voltamos, também, nossa atenção para o futuro do desporto brasilei-
ro envolvendo toda a sociedade, com o objetivo não apenas de formar 
atletas profissionais, mas também de formar cidadãos com a cultura da 
prática esportiva na busca de uma melhor qualidade de vida.

Nesta publicação tentamos, sobretudo, mostrar ao Brasil que o fu-
tebol brasileiro é pauta permanente do Congresso Nacional, em es-
pecial da Câmara dos Deputados, e sobre ela buscamos provocar e 
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antecipar os debates a respeito dessa paixão nacional, com o má-
ximo de interação, buscando atender as expectativas de toda a po-
pulação brasileira.

José Rocha
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto
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Seminário Brasil Pós-Copa 2014: 
Legado e Gestão dos Estádios 

O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Senhoras e senhores, bom dia.
Vamos dar início à nossa cerimônia.
Pedimos a todos que tomem seus lugares e desliguem os celulares ou 

os mantenham no perfil silencioso ou vibracall.
Damos início ao seminário Brasil Pós-Copa 2014: Legado e Gestão 

dos Estádios, uma realização da Comissão de Turismo e Desporto da 
Câmara dos Deputados.

Este seminário, transmitido ao vivo pela TV Câmara, é resultado da 
aprovação do Requerimento nº 161, de 2012, de autoria dos deputados 
José Rocha e Romário, e tem o objetivo de discutir ações e propostas 
para utilização dos estádios de futebol após o Mundial de 2014.

Convidamos para compor a Mesa de honra o Sr. Presidente da 
Comissão de Turismo e Desporto, deputado José Rocha; o Sr. Secretário-
executivo do Ministério do Esporte, Luís Fernandes; o Sr. Deputado 
Romário, membro da Comissão de Turismo e Desporto; o Sr. Andrés 
Sanchez, representante do presidente do Comitê Organizador da Copa 
do Mundo da Fifa Brasil 2014, José Maria Marin; o Sr. José Roberto Gama 
de Oliveira (Bebeto), membro do Conselho do Comitê Organizador da 
Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014; o Sr. Vice-presidente Centro-Oeste 
da Confederação Brasileira de Futebol, Weber Magalhães.

Senhoras e senhores, pedimos que todos se mantenham em posição 
de respeito para a execução do hino nacional brasileiro.

(É executado o hino nacional.)
O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Tem a palavra o Sr. Presidente 

da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, 
deputado José Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) – Quero cumprimen-
tar o Sr. Luís Fernandes, secretário executivo do Ministério do Esporte, 
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que aqui representa o Sr. Ministro Aldo Rebelo; o ilustre deputado 
Romário, membro desta Comissão, e em seu nome todos os membros 
da Comissão de Turismo e Desporto, ele que é coautor do requerimento 
para a realização deste seminário; o Sr. Andrés Sanchez, representando 
o presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Fifa 2014, 
José Maria Marin, que não pôde comparecer em função de estar viajan-
do; o Sr. José Roberto Gama de Oliveira, o Bebeto, membro do Conselho 
do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Fifa, Brasil 2014, que, 
ao lado de Romário, tantas alegrias já deram a nós, brasileiros; o Sr. 
Weber Magalhães, vice-presidente do Centro-Oeste da Confederação 
Brasileira de Futebol. 

Também foi convidado o Sr. Marco Polo Del Nero, mas ele está em 
viagem juntamente com o presidente da Fifa, José Maria Marin.

Bem, este seminário visa debater o legado da Copa de 2014. Esse de-
bate é muito oportuno e importante na medida em que se questiona 
muito qual o legado que a Copa vai deixar para o país, para os brasilei-
ros. Discute-se muito a questão dos estádios, qual vai ser a funcionali-
dade de cada estádio pós-Copa. Temos estádios em capitais onde existe 
atividade muito intensa na área do futebol. Temos, no Rio de Janeiro, em 
São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, enfim, em vários 
estados. Há estados em que a atividade do futebol não é tão forte assim, 
como no Amazonas, aqui mesmo no Distrito Federal e no Rio Grande 
do Norte. E discute-se muito, principalmente nesses estados, nessas 
capitais, desde quando altos investimentos estão sendo utilizados para 
construção desses estádios, como eles serão utilizados no pós-Copa. 

Surge, então, a oportunidade para todos os senhores que vão partici-
par das Mesas de debater essa questão de grande importância.

Temos esse evento, que está na ordem do dia, que está sendo orga-
nizado com antecedência, a Copa de 2014, e teremos as Olimpíadas, em 
2016. O Brasil vive isso. O povo brasileiro questiona muito a questão 
da mobilidade urbana, dos aeroportos, dos estádios, da qualificação da 
mão de obra e também o que o governo brasileiro está promovendo nes-
sas áreas que dizem respeito ao governo brasileiro. 

Nós acabamos de aprovar aqui a Lei Geral da Copa, que teve como 
relator o nosso grande companheiro Vicente Cândido, cuja Comissão foi 
presidida pelo deputado Renan Filho, que apresentou uma legislação es-
pecífica para a Copa de 2014. E está sendo discutida a sua aplicabilidade. 
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Há grande discussão em relação à liberação ou não de bebidas alcóolicas 
nos estádios, à meia-entrada. 

Então, discussões já ocorreram aqui na Câmara e no Senado, e hoje 
a lei, que está para ser sancionada pela presidenta Dilma, vai, realmente, 
nortear a realização desse grande evento. 

O COL está participando deste seminário e vai dizer tudo sobre a or-
ganização desse grande evento e qual é a gestão que teremos nesses está-
dios. Esta é a nossa grande preocupação: esses estádios vão servir só para 
o esporte, para o futebol, ou vão ser utilizados em outras atividades que 
não o futebol? Que tipo de gestão esses estádios vão ter os que são da ini-
ciativa privada, os que são do poder público, aqueles que são terceirizados?

Essa é uma questão importante neste momento. 
Por isso a Comissão de Turismo e Desporto se sente muito honrada 

em receber todos os convidados que vão participar deste seminário, nas 
Mesas, também aqueles que aqui estão interessados em saber de todas 
essas questões e a imprensa, que vai fazer toda a divulgação do seminário.

E haverá outros eventos para discutir essas questões.
A Comissão está disposta, e todos os seus membros interessados em 

discutir não só o esporte, mas o turismo, porque ela trata de turismo e 
desporto. E há grandes temas para serem discutidos. 

Na área do esporte, há a questão da Timemania, criada para resolver 
a questão fiscal dos clubes, e o problema não está sendo resolvido. Há um 
grupo de trabalho para discutir essa questão a fim de tornar a Timemania 
mais atrativa ao apostador para que ela possa, realmente, ter receitas que 
venham atender a todos aqueles que participam da sua distribuição.

Na área do turismo, vamos discutir a desoneração da cadeia, do trade 
turístico, a oportunidade que temos. Já houve grandes avanços nas discus-
sões em relação ao turismo e, com certeza, vamos conquistar mais avanços. 

E no esporte temos que caminhar nessa mesma linha.
Enfim, vamos debater hoje todas essas questões. 
Muito obrigado a todos.
O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Com a palavra o Sr. Luís 

Fernandes, secretário executivo do Ministério do Esporte.
O SR. LUÍS FERNANDES – Bom dia a todos.
Em primeiro lugar, quero saudar o deputado José Rocha, presidente 

da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, e agradecer o convite 
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feito, em nome do ministro Aldo Rebelo, que não pôde estar presente, 
mas me designou para representá-lo na abertura deste seminário.

Quero saudar, mais do que deputados, que ambos o são, mas para 
mim são ídolos, foram ídolos da Seleção Brasileira e meus ídolos no 
Vasco. Sou vascaíno convicto, e ambos me deram muita alegria no 
Vasco. São ídolos que agora enveredam por outra seara de atuação na 
representação política, na execução do interesse público através da 
atividade de deputados.

Quero saudar ainda o Andrés Sanchez, que aqui representa o pre-
sidente do Comitê Organizador Local da Copa 2014 e presidente da 
CBF, José Maria Marin; o Sr. Weber Magalhães, vice-presidente da CBF 
Região Centro-Oeste; as Sras. e os Srs. Deputados presentes, na figu-
ra de Vicente Cândido, companheiro nosso, com quem trabalhei mui-
to proximamente em todo o trabalho para ter aprovada a Lei Geral da 
Copa; e as demais pessoas que participam deste seminário.

Para esta abertura trouxe poucos conceitos sobre o tema “legado”. 
Em primeiro lugar, quero parabenizar a Comissão e a Câmara dos 

Deputados pela realização do seminário. 
Na verdade, o Brasil tem uma oportunidade de ouro nas mãos. 

Teremos, no espaço de dois anos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 
eventos de repercussão global, eventos que projetam a imagem do Brasil 
no mundo e eventos que, se forem bem trabalhados, serão uma oportu-
nidade única, diria, histórica e única, para alavancar o desenvolvimento 
do Brasil. Esse é o conceito mais importante que está embutido na pa-
lavra legado. O que representa para nós brasileiros o legado da Copa e 
das Olimpíadas? É aproveitar essa oportunidade, a oportunidade de dois 
eventos de repercussão mundial para alavancar o desenvolvimento do 
Brasil. Isso pode ser entendido em diferentes dimensões. Pelo menos no 
nosso planejamento, identificamos três dimensões que se articulam na 
discussão do legado.

Uma primeira dimensão, na qual se insere o tema de hoje do se-
minário, que são os estádios, diz respeito às obras, às iniciativas que 
são essenciais para a realização da Copa do Mundo, mas que, ao serem 
essenciais para a realização da Copa do Mundo, lançam e consolidam 
estruturas que podem alavancar o desenvolvimento do país. Isso en-
volve o tema de hoje, estádios, mas envolve portos, aeroportos, obras 
de mobilidade urbana necessárias para o sucesso do evento, mas que 
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ficarão, a partir do sucesso do evento, como legado para o bem-estar 
da população brasileira. 

Há uma segunda dimensão de legado que remete à oportunidade que 
a Copa e a Olimpíadas nos oferecem para acelerar investimentos pú-
blicos em programas, políticas, investimentos em infraestrutura que a 
rigor não são essenciais para os eventos, mas cujo investimento pode 
ser acelerado a partir dos eventos, e com isso aproveitar a oportunidade 
para enraizar desenvolvimento e bem-estar para a população brasileira.

E há uma terceira dimensão, que é quase ilimitada. A partir da re-
percussão global desses eventos e das atenções voltadas para o Brasil na 
Copa do Mundo e nas Olimpíadas, explorar o máximo a potencialização 
das oportunidades de negócio que podem também alavancar o cresci-
mento econômico, a economia nacional, cadeias de inovação, iniciativas 
empreendedoras que potencializem a criatividade dos brasileiros a par-
tir da oportunidade gerada pela Copa e pelas Olimpíadas.

São essas as dimensões do legado que nós devemos discutir. Por isso, 
é muito importante o seminário que a Comissão está organizando para 
tratar do legado, começando por aquela que é a dimensão mais essencial 
do legado, do que é crítico para a Copa: os estádios e as arenas.

Tenho certeza de que o debate aqui será muito importante para, 
em conjunto, nós sermos não só executores de políticas, mas também 
vigilantes dos empreendimentos que têm que garantir a sua sustenta-
bilidade pós-Copa do Mundo. Acho que essa é uma preocupação legí-
tima da sociedade brasileira e que encontra eco aqui na Câmara dos 
Deputados e na Comissão.

Eu queria só terminar a abertura dizendo que, para nós podermos 
aproveitar ao máximo esta oportunidade histórica e viabilizar esse le-
gado, a palavra-chave é “parceria” – entre todos os atores envolvidos na 
organização e na preparação da Copa do Mundo, desde os diretamente 
envolvidos na preparação da Copa, o Comitê Organizador Local, a Fifa, 
o governo brasileiro –, mas, além disso, a colaboração e a parceria en-
tre Poder Executivo, Poder Legislativo, aqui representado na Câmara e 
na Comissão, Poder Judiciário, órgãos de controle, imprensa, sociedade. 
Nós temos que construir um trabalho de parceria, para garantir efeti-
vamente que a oportunidade se transforme em legado efetivo e não em 
uma oportunidade perdida.

Desse ponto de vista – como só o Bebeto, que esteve conosco lá em 
Zurique, na reunião com a Fifa, é membro do conselho ao qual o governo, 
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a partir da reunião de Zurique, passa também a integrar –, quero apro-
veitar esta oportunidade de abertura para desconstruir a imagem, que 
foi veiculada por setores da imprensa, de que haveria uma intervenção 
do governo federal no Comitê Organizador Local da Fifa. As discussões 
em Zurique, em momento algum, apontaram para algum tipo de inter-
venção do governo federal no trabalho de preparação da Fifa. O que mo-
tivou e fundamentou a decisão tomada de integração do governo federal, 
via o coordenador do Grupo Executivo da Copa no Conselho do Comitê 
Organizador Local, foi justamente o entendimento de que quanto mais 
integrados estivermos, quanto mais nós formos capazes de mobilizar, de 
forma harmônica e integrada, os esforços para um objetivo comum, que é 
a boa realização da Copa do Mundo, maior eficiência e maior capacidade 
de geração de legado positivo para o Brasil nós teremos criado. Esse é um 
sinal não de intervenção, mas um sinal de parceria, de trabalho conjunto, 
de integração de esforços que representa essa decisão e que eleva a um 
novo patamar o grau de integração dos organizadores do evento.

Desse ponto de vista, esperamos e temos certeza de que as conclu-
sões deste seminário nos ajudarão no planejamento dos passos seguin-
tes que teremos que tomar em relação à preparação da Copa do Mundo.

Desejo sucesso nas discussões do seminário. 
Obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Passo a palavra ao deputado 

Romário, membro da Comissão de Turismo e Desporto.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Bom dia a todos.
Gostaria de saudar o deputado José Rocha, presidente desta Comissão 

e autor do requerimento para realização deste seminário. Saúdo, em 
nome do deputado Vicente Candido, todos os deputados e deputadas 
aqui presentes; o secretário executivo do Ministério do Esporte, o Sr. Luis 
Fernandes, representando aqui o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo; o 
deputado e membro do Comitê Organizador Local e também o maior 
parceiro que tive na história do futebol, meu amigo pessoal, Bebeto; o Sr. 
Andrés Sanchez, representando aqui o presidente não só do COI como 
também da CBF, e também atual diretor de futebol da CBF, ex-presiden-
te do Corinthians; e o meu amigo Weber Magalhães, vice-presidente da 
Região Centro-Oeste da Confederação Brasileira de Futebol.

Eu gostaria de dizer, primeiro, que é um prazer estar recebendo os se-
nhores aqui. Com certeza, o objetivo maior deste seminário é esclarecer 
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algumas dúvidas, principalmente da população, quanto ao legado. Existem 
muitas dúvidas acerca desse legado, por parte de muitas pessoas, porque, 
infelizmente, muitas coisas ainda não estão claras o bastante. Eu acredito 
que, a partir de hoje, o povo vai passar a entender e a conhecer um pouco 
as coisas que vêm acontecendo e que vêm sendo realizadas com relação a 
esta Copa de 2014.

Uma das dúvidas era exatamente quanto à participação do vascaíno 
Sr. Luis Fernandes. Ele acabou de esclarecer e isso é bastante interes-
sante, pois as pessoas acreditavam que haveria uma intervenção do go-
verno federal no COL. Mas ele já foi bem claro ao dizer que o objetivo 
da entrada dele nesse processo não é exatamente esse, pelo contrário, é 
mais uma pessoa que entra no grupo da Copa do Mundo de 2014 para 
realmente ajudar e fazer com que as coisas andem o mais rápido e da 
melhor forma possível.

Acredito que poderemos tirar bastante proveito deste seminário, 
principalmente no que diz respeito aos estádios. Existem alguns estádios 
em algumas cidades, e muitos dizem – eu sou um deles – que depois da 
Copa do Mundo eles realmente passarão a ser, digamos, elefantes bran-
cos. Eu acredito que, com a presença de alguns representantes desses 
estados e de alguns gestores de estádios, essas pessoas, principalmente 
esses profissionais, poderão nos passar neste seminário o que realmente 
poderá e deverá ser o pós-Copa nesses estádios.

Eu quero dizer que, particularmente, estou bastante curioso pelo fi-
nal deste seminário, porque tenho a certeza de que, a partir de hoje, 
muitas coisas que ainda não foram esclarecidas, inclusive para mim, se-
rão esclarecidas e eu sairei daqui sabendo coisas que ainda não consegui 
entender sobre essa Copa do Mundo. 

Muito obrigado. Aproveitem! 
O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Registramos a presença do Sr. 

deputado Domingos Neto, presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano, e dos deputados Afonso Hamm, Deley, Jô Moraes, Luci 
Choinacki, Valadares Filho, Assis Melo, Vicente Candido, além de 
Carlaile Pedrosa e Rui Palmeira.

Tem a palavra o Sr. Andrés Sanchez, representando o presidente 
do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014, José 
Maria Marin.
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O SR. ANDRÉS SANCHEZ – Primeiramente, bom dia a todos e a to-
das. Sr. presidente da Mesa, deputado José Rocha, parabéns pela inicia-
tiva! Romário, idem, Luis Fernandes, do Ministério do Esporte; Bebeto, 
Weber, vice-presidente.

Minha cabeça ficou um pouco complicada, porque sou ex-presidente 
do Corinthians, fazemos desenvolvimento na Zona Leste, e hoje sou di-
retor de seleções, representando a CBF e o COI, com quem ainda não 
tenho muita intimidade. Mas por tudo o que foi falado aqui, acho que 
o COI tem que abrir o máximo possível para as parcerias. É impossível 
fazer uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada ou um evento como esse 
sem parcerias do Congresso, que representa a população. Este simpósio 
tem que ser o primeiro de vários. Acho que isso tem que ser um pouco 
ambulante, tem que ir às sedes das Copas do Mundo, principalmente 
àquelas a que o deputado Romário se referiu, dizendo que poderão se 
tornar um elefante branco. Tem que fazer mais essas coisas lá dentro, 
para que possamos sentir, e tem que levar os executivos dos estados.

Eu gostaria de dizer que, quando andamos pelas ruas, às vezes me 
parece que não vai haver Copa do Mundo no Brasil. Acho que esse é 
um papel importante de todos nós. Houve aqueles que antes não con-
cordavam, que não queriam, mas, hoje, isso é uma realidade. Todos têm 
que estar juntos. Temos que procurar fazer da melhor maneira possível. 
Temos que encampar a ideia de que a Copa do Mundo será no Brasil, 
e, como cidadão brasileiro, temos que dar a nossa parte e mostrar que 
o Brasil tem condições de fazer um evento dessa natureza. Temos que 
cobrar dos deputados o máximo de transparência possível, para que a 
população tenha conhecimento de tudo.

Às vezes fico revoltado quando vejo algum deputado criticando, co-
brando. As pessoas ficam chateadas. É função dos deputados cobrar, 
mostrar à população que ela também pode ter acesso ao que está sendo 
feito no país, principalmente agora com a Copa do Mundo.

Como representante da CBF, quero dizer que durante o dia vamos 
discutir isso, como disseram o deputado Romário e o deputado José 
Rocha. A CBF tem um papel importante para o pós-Copa do Mundo 
nos estados. Depois do debate, vamos falar sobre isso. Acredito que 
mais uma vez temos que fazer uma parceria entre CBF, federações, clu-
bes, governo e estados, para que possamos fazer o melhor possível para 
os estados no pós-Copa do Mundo.
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Portanto, eu gostaria de agradecer a todos. Não vou me alongar por-
que teremos muitos debates durante o dia. 

Muito obrigado a todos.
O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Com a palavra o Sr. José 

Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, membro do Conselho do Comitê 
Organizador da Copa do Mundo.

O SR. JOSÉ ROBERTO GAMA DE OLIVEIRA – Bom dia a to-
dos. Eu gostaria de saudar o presidente da Comissão, deputado José 
Rocha, meu grande amigo da Bahia, torcedor do Vitória. Você me viu 
pequeno, não é, Zé? 

Eu gostaria de saudar também o Luis Fernandes, nosso amigo; 
o Andrés Sanchez, o Weber e o meu parceiro de todos os tempos, 
o deputado Romário. Tenho o Romário como um amigo e também 
um irmão. Acho que aquele grupo de 1994 foi muito importante para 
aquela conquista. Se não tivéssemos tido o apoio do Baixinho lá na 
frente fazendo os gols, com certeza, teria sido difícil. É um prazer estar 
aqui com você. Estou cheio de compromissos por aí, mas não poderia 
faltar a este seminário.

Eu gostaria de falar que essa Copa do Mundo é uma oportunidade 
única que temos em nossa vida. Eu não tive essa oportunidade, como 
jogador – nem eu nem o Romário –, de ter uma Copa do Mundo no 
país. Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta do quanto é im-
portante termos conseguido trazer a Copa do Mundo de 2014 para o 
nosso país. Acho que não tem preço o legado que vai ser deixado, não 
só o legado material da construção dos estádios, como também o legado 
imaterial. Poderemos mostrar ao mundo que somos capazes de realizar 
grandes eventos também.

O Brasil é um país que eu amo. Sempre defendi meu país com muito 
orgulho. E eu, como membro do COL – não tive oportunidade como 
jogador –, hoje, não vou medir esforços para que o Brasil possa realizar 
uma das melhores Copas do Mundo de toda a história.

E como eu disse, Luís, naquela reunião que nós fizemos na Fifa – eu 
falei da união –, se não estiverem todos unidos não vamos a lugar algum. 
A verdade é essa. Todos têm de estar imbuídos do único objetivo de re-
alizar uma grande Copa do Mundo, de mostrar a esse mundo que nós 
podemos realizar grandes eventos. 
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Para mim, a Copa do Mundo é o maior evento de toda a história, é 
o maior evento do mundo. O futebol é a paixão não só dos brasileiros. 
Eu joguei cinco anos na Espanha. Lá o pessoal também adora o futebol, 
assim como toda a Europa. 

Vamos receber esse povo com muito carinho, como sempre recebe-
mos. O brasileiro é um povo carinhoso, é um povo hospitaleiro. Não va-
mos medir esforços para que realmente possamos realizar essa grande 
Copa do Mundo. Mas precisamos do apoio de todos, de todos unidos, só 
assim vamos conseguir realizar essa grande Copa do Mundo. 

Eu disputei a Copa de 1994, quando fomos tetracampeões mun-
diais. Aquele era um grupo unido. Depois de 24 anos, conseguimos o 
nosso objetivo, mas foi uma luta. Conseguimos colocar Romário até 
para treinar. Romário, para treinar, é difícil, não é? (risos) Para você 
ver, até isso conseguimos. Vejam que ele realmente estava com o único 
objetivo de ser campeão mundial, de poder entrar para a história do 
futebol brasileiro e do mundial.

Temos que estar unidos. Acho que o Luís foi muito feliz nas suas palavras. 
Desejo toda a sorte do mundo para nós neste seminário. Espero que o 

Ricardo possa explicar tudo o que vocês realmente precisam ouvir. É isso. 
Um abraço a todos. Que Jesus possa abençoar todos vocês. Valeu! 
O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Passo a palavra ao Sr. 

Weber Magalhães, vice-presidente da Confederação Brasileira de 
Futebol, da Região Centro-Oeste.

O SR. WEBER MAGALHÃES – Bom dia a todos.
Quero agradecer pelo convite e parabenizar o nosso deputado José 

Rocha, competente presidente que vem fazendo um trabalho fantástico 
à frente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara. O deputado 
José Rocha, que foi relator da Lei de Incentivo ao Esporte, hoje possui 
grande trânsito no futebol brasileiro, esse torcedor do Vitória. Só temos 
que agradecer e parabenizá-lo.

Quero também parabenizar o ex-presidente Afonso Hamm. A 
Câmara tem trabalhado muito. E um dos que trabalharam bastante foi 
o deputado Afonso Hamm, fazendo fórum nas cidades sedes, o que, sem 
dúvida nenhuma, veio a colaborar com a estrutura da Copa do Mundo.

Quero aqui saudar meu amigo Bebeto; o meu amigo Romário; os dois 
deputados; o Luís Fernandes, que é secretário executivo do Ministério 
e aqui representa o ministro Aldo Rebelo; o nosso diretor de seleções, 
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Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians. Hoje há um grande jogo, 
Corinthians e Vasco, não é, Andrés?

O SR. ANDRÉS SANCHEZ – Graças a Deus não sou mais presidente.
O SR. WEBER MAGALHÃES – Mas é um grande torcedor.
Quero saudar, também, os representantes das federações aqui pre-

sentes, como o Manfredo, da Bahia; o Romeu, que vem representar o 
Mato Grosso do Sul, e outros.

Quero saudar, em nome do Sérgio Graça Lima, todos os represen-
tantes das cidades-sede. O Sérgio Graça, que representa Brasília, tem 
feito um trabalho dinâmico, um trabalho preciso, cumprindo o cro-
nograma que lhe é imposto em Brasília. Então, quero parabenizar o 
Sérgio pela sua presença aqui.

Parabenizo o Ricardo Trade, que também tem rodado mundo afora 
e mostrado toda a sua experiência. Tenho certeza de que você vai con-
seguir transmitir toda a sua sabedoria, não só de agora, mas do Pan e de 
todos os eventos dos quais participou.

Parabenizo o Fábio Stein, do COL, também; o Vandenbergue Sobreira, 
que é diretor de relações governamentais da CBF.

Parabenizo nosso amigo Vicente Candido, que foi relator da Lei Geral 
da Copa. Parabéns, Vicente Candido! V.Exa. teve um grande trabalho, 
mas foi um trabalho que trouxe resultados: a aprovação da Lei Geral da 
Copa. Saúdo, também, os deputados Valadares Filho e Carlaile Pedrosa.

Já foi tudo bem esclarecido, bem falado por todos aqui presentes. A gente 
só tem a parabenizar a Comissão que fará esse trabalho. Sem dúvida algu-
ma, vai ser um trabalho importante, que é o legado e a gestão dos estádios. 

Tenho certeza de que o Brasil é o país do futebol. A Copa foi trabalhada 
para vir para o país desde 2002. Eu tenho certeza de que esses 12 novos está-
dios vão ter condições de receber grandes eventos, principalmente o futebol. 

Encontram-se presentes o João Vaz, que vai administrar, dentro da Bahia, 
a Arena do Brasil; o Mauro, que está administrando a Arena da Baixada. 
Isso é muito importante, porque vão compartilhar essa experiência. 

O Romário frisou que poderão vir a ser estádios que não serão utiliza-
dos. Eu tenho certeza de que utilizaremos, sim. Algumas coisas poderão 
ser ditas hoje, como poderão ser usados e, para nós, será uma satisfação. 

A partir de 2014, teremos 12 estados com 12 estádios novos, não só 
os da sede, mas também aqueles estádios que vão ser reestruturados, 
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aqueles estádios que vão abrigar campeonatos das séries “A”, “B”, “C”, 
“D”, campeonatos regionais, principalmente os estados e as federações 
remodelando o seu futebol. 

A remodelagem do futebol nas suas cidades vai fazer com que esses 
estádios também sejam aproveitados da melhor maneira possível. 

Eu quero parabenizar a Câmara dos Deputados, que vem trabalhan-
do dia e noite, ajudando o futebol brasileiro, e dizer que é uma satisfação 
muito grande estar aqui presente para compartilhar essas informações 
importantes que serão trazidas hoje. 

Quero saudar o Pedro Canedo, ex-deputado federal. Ao lado dele, o 
Peter, que foi presidente da Futebol Brasil Associados, que era a segunda 
divisão, e a todos os presentes. 

A todos um bom seminário. Um abraço a todos os que serão pales-
trantes e a todos os presentes. Sucesso.

Bom dia a todos. 
O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Registramos a presença dos 

deputados Jefferson Campos e Edinho Bez. 
Encerrada a mesa de abertura, convidamos os senhores para ocupar 

a primeira fileira do auditório. 
Neste momento, nós vamos passar à primeira mesa de trabalhos, in-

titulada “O Conceito de Estádio Moderno Padrão Fifa”, que será coor-
denada pelo Sr. Deputado André Figueiredo, membro da Comissão de 
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados.

Desejamos a todos um bom seminário. Tenham todos um bom dia. 
O SR. APRESENTADOR (Umberto) – Passamos ao deputado Afonso 

Hamm, que a partir de agora vai coordenar os trabalhos deste seminário. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Vamos, na con-

dição de 1º vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto, dar 
sequência a este seminário, que é o primeiro que estamos realizando: 
Brasil Pós-Copa 2014: Legado e Gestão dos Estádios.

Para conduzir este primeiro painel, que tem como título O Conceito 
de Estádio Moderno: padrão Fifa. Convidamos para fazer uso da pala-
vra, na condição de palestrante, o Dr. Ricardo Trade, diretor executivo 
de operações do Comitê Organizador da Copa do Mundo Fifa Brasil 
2014. Para nos acompanhar neste painel, na condição de debatedor, 
convidamos o Sr. Manfredo Lessa, representante da Federação Baiana 
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de Futebol. Convidamos também o Dr. Miguel Alfredo de Oliveira, que 
preside a Federação Brasiliense de Futebol. 

Gostaria de destinar um tempo próximo de 30 minutos ao Dr. 
Ricardo Trade, pela importância do painel. Ao final, as lideranças e os 
representantes que estão participando do nosso seminário poderão en-
caminhar perguntas. Se quiserem, poderão fazê-las por escrito – talvez 
facilite o nosso trabalho. A finalização do debate ocorrerá com o enca-
minhamento de algumas perguntas.

Convido o deputado André Figueiredo, membro da nossa Comissão, 
para nos auxiliar na moderação desse painel. 

Então, de imediato, passamos a apalavra ao Dr. Ricardo Trade. 
O SR. RICARDO TRADE – Bom dia a todos. Esclareço ao deputado 

Afonso Hamm que não sou doutor em nada; sou apenas Ricardo Trade. 
Costumo brincar com isso, mas só para quebrar o protocolo. 

Agradeço ao deputado José Rocha, presidente da Comissão de 
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, pelo convite. Agradeço 
ao Bebeto, representante do presidente Marin, membro do COL e que 
trabalha conosco o tempo inteiro, pela presença. No dia a dia falamos 
com ele toda hora. É uma pessoa fenomenal.

Agradeço ao deputado Romário, que pessoalmente pediu e insistiu, 
auxiliado pelo deputado José Rocha, com o presidente Marin para que 
estivéssemos aqui. Saúdo o deputado Afonso Hamm e os represen-
tantes das federações de futebol do Brasil. Vi aqui representantes da 
Bahia, de Brasília, do Rio Grande do Sul – não sei se há mais algum. 
Saúdo o Weber, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol 
para o Centro-Oeste. Agradeço também às Sras. e aos Srs. Deputados 
o convite para estar aqui. 

Vou falar brevemente. Não temos muito tempo, por isso vou quebrar 
o protocolo para entrarmos direto no assunto. Vou pedir ao nosso as-
sessor de comunicação, Sinclair, para me ajudar. O que vamos falar aqui 
está na nossa agenda: estádios para a Copa das Confederações e para a 
Copa do Mundo, estádios e arenas, conceitos e cases de sucesso, opera-
ção nos estádios para a Copa do Mundo da Fifa 2014. 

Antes de iniciar, quero fazer minhas as palavras do Luís Fernandes, 
representante do ministro Aldo Rebelo. Estamos trabalhando em con-
junto com eles e com a Fifa. São os três entes em conjunto, além, é claro, 
das cidades-sede. 
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Então, não poderia deixar de citar a presença do Miguel Capobianco, 
representante da sede do Amazonas, que está aqui nos prestigiando. É 
Coordenador da Copa do Mundo para o estado do Amazonas. Sérgio 
Graça, representante de Brasília, nosso parceiro antigo no esporte e que 
está aqui também, representando Brasília. Ontem eu o acordei às 7 ho-
ras da manhã, e ele me perguntou por que não o tinha chamado para 
jantar. Eu respondi que seria demais, porque chegamos às 10h30min e 
fomos direto para o Coco Bambu1. Era tarde e não dava para acordá-lo.

Mas interagimos também com o governo federal, com os governos das 
cidades e dos estados. Já falei e vou repetir, não é balela: ninguém faz nada 
sozinho. Estamos totalmente integrados, sim. A Fifa nos ajuda bastante, 
assim como o governo federal, os estados e os municípios. Há represen-
tantes com quem falamos frequentemente, no mínimo uma a duas vezes 
por semana, sobre vários assuntos relativos à Copa do Mundo. 

Então, vou falar sobre estádios e arenas, operação dos estádios na 
Copa do Mundo. Eu sou muito acelerado, o assunto é longo, mas acho 
que vocês vão gostar. No final, vão ver que há preocupação com o legado 
dos estádios para depois da Copa do Mundo, como bem diz o deputado 
Romário. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes quero dar uma 
injeção de ânimo – a Copa do Mundo está chegando – para que vocês 
vejam como estão os estádios. As fotos que temos são as mais atuais. 
Estamos andando muito bem. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Realizaremos a Copa das Confederações, hoje em quatro cidades, 

com grandes possibilidades de serem seis cidades. Podemos dizer que 
até o início de junho faremos a definição das seis sedes – Belo Horizonte, 
Brasília, Fortaleza e Rio estão totalmente confirmadas. Na última reu-
nião da Fifa, com o Luís Fernandes, houve um avanço muito grande. Há 
um estudo que está sendo feito para aprovação também de Recife e de 
Salvador, que mostraram tecnicamente o estágio em que estão as obras. 
Vocês verão isso em números. 

Aí estão as sedes da Copa do Mundo em nosso país continental, o 
que é um desafio até para as pessoas de fora. Quando veem o mapa do 
Brasil e constatam a distância entre as sedes, eles dizem: “O Brasil é 
bem grande mesmo”. Tem gente que não conhece essa distância. 

1 Restaurante em Brasília.
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O Brasil é um exemplo de desafio por conta dessas grandes distâncias, 
com climas diferentes. Isso tudo torna mais difícil operacionalizar a Copa 
do Mundo, mas nós somos capazes, vocês são capazes, o Brasil é capaz. 

Vemos algumas informações sobre o que está em reforma e o que 
está sendo construído. Eu não vou descer a detalhes, mas alguns está-
dios estão somente em reforma. Neste caso, são obras mais fáceis. Aqui 
está Mauro Rosenmann representando o Paraná – o estádio do Atlético 
Paranaense fica em Curitiba. A reforma de um estádio é uma obra mais 
fácil. Mas há algumas obras mais complicadas, como é o caso do está-
dio de Natal, que foi colocado no chão e começou do zero. É o caso de 
Salvador também. Então, esse quadro é para vocês entenderem o que é 
reforma e o que é construção desde o princípio. 

Há um dado interessante que mostramos na apresentação para a Fifa, 
no dia 8 de maio. É o número atualizado de trabalhadores em cada obra, 
para terem ideia de como está o número de funcionários. Olhem o nú-
mero de empregos já gerados somente com a Copa do Mundo. 

É claro que vocês vão ver alguns estádios com poucos trabalhadores 
ainda, como o caso de Curitiba, com obras menores, mas dentro do pra-
zo, com tranquilidade. Estão sendo monitorados. Nós falamos com eles 
toda semana. Mas é claro que há menos gente trabalhando. 

Esse quadro mostra que nos estádios voltados para a Copa das 
Confederações há mais trabalhadores. Esses estádios estão sendo prepa-
rados para isso. Aí vocês veem Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre. 

Agora vemos o quadro geral, com foco na Copa das Confederações. 
Há quantos trabalhadores nos estádios? São 23 mil pessoas trabalhando 
nos estádios, o que é um contingente enorme. E, desse número, 19 mil 
estão voltados para a Copa das Confederações. São os estádios que têm 
que estar prontos entre o final deste ano e o início do próximo. É o esfor-
ço dessas sedes para fazer a entrega dentro do prazo. Mostramos, com 
seis sedes, que já estamos avançando muito para a realização da Copa. 

Vou passar um vídeo feito pelo Jornal Nacional sobre ações sociais 
que algumas das sedes desenvolvem. Essa é sobre a sede de Salvador. 
Depois nós vamos divulgá-las para outras sedes – e todas elas têm isso 
– para mostrar os programas sociais implementados com os próprios 
trabalhadores e como isso está mudando a vida de muita gente no país. 

É um vídeo de três minutos. Por favor, Sinclair. 
(Exibição de vídeo)
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Esse é um dado interessante. São 23 mil pessoas já trabalhando nos 
estádios. Pensem bem no impacto que isso já está causando na vida de 
várias pessoas. Esse é um pequeno exemplo. Se multiplicarmos por 4 
pessoas em cada família, chega-se a quase 100 mil pessoas afetadas po-
sitivamente pela geração de empregos nas construções. Podem ver que 
isso já é parte do legado, sem dúvida alguma. Não estamos falando da 
boca para fora, são testemunhos de pessoas em cada uma das sedes. O 
Capobianco e o Sérgio poderiam falar um pouco sobre a utilização de 
mão de obra oriunda do sistema prisional dentro de cada um dos proje-
tos da Copa do Mundo. Não preparamos isso ainda, mas isso brevemen-
te será mostrado, o que é muito interessante.

Vou apresentar-lhes cada um dos estádios, mostrando o projeto final 
e a foto da obra no momento.

Mineirão, em Belo Horizonte. A construção está num momento 
muito importante, sendo sempre monitorada.

Estádio Nacional de Brasília. O governador passa por lá todos os dias 
de manhã para vistoriar, dar bronca em todo mundo.

Arena Pantanal, em Cuiabá. Há dois meses estive lá.
Arena da Baixada, em Curitiba. É uma obra menor, como falei. Estão 

trabalhando bastante dentro do estádio.
Estádio Castelão, um dos mais adiantados. No final do ano será entregue.
Arena da Amazônia. Está aqui o Capobianco para testemunhar. É uma 

bonita arena. Estive lá. É de arrepiar ver as estruturas da arena crescerem.
Arena das Dunas, com aproximadamente 42 mil lugares. Esta foi a 

obra que mais demorou: foi implodida – jogaram tudo no chão e come-
çaram. Estamos acompanhando com a governadora e com o Demétrio, 
coordenador da Copa no local. A obra está andando, temos ido lá fre-
quentemente. Claro que demanda mais atenção, mas é uma obra que 
está em andamento. A construtora é uma construtora de respeito e vai 
cumprir o prazo. 

Arena Pernambuco. Um dos projetos mais interessantes. Vamos mos-
trá-lo mais à frente. Também está num crescimento enorme. Estivemos lá 
com o presidente Marin e, depois, com o nosso grupo de monitoramento. 
Está bem adiantada.

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Outro dia, estive lá à noite 
para inspecionar as obras. Muito bacana, com trabalho em vários tur-
nos. Também será um fenômeno.
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Estádio Beira-Rio, de Porto Alegre. Já foi resolvido o problema que 
tivemos com a construtora. Hoje já há contrato assinado, andando de 
vento em popa.

Arena de São Paulo. Se o Andrés estiver por aí vai ficar bravo, por-
que chama o estádio de Arena Corinthians, mas, por enquanto, o 
nome lá na Fifa é Arena de São Paulo. Estão bem aceleradas as obras. 
Foi uma das que começou mais tarde, mas está andando muito bem. 
Temos monitorado de perto e trabalhado com a sede, que nos comu-
nica a todo momento.

Arena Fonte Nova, em Salvador. O governador Jaques Wagner é um 
grande parceiro. Falamo-nos a todo o momento, juntamente com o go-
verno federal. Três semanas atrás visitei a obra. Também é de arrepiar, 
porque sentimos o clima do estádio, com o crescimento das obras. É 
legal porque estive lá no dia da implosão. Fui convidado representando 
o presidente anterior do comitê. Foi muito bacana sentir a emoção de o 
estádio sendo jogado no chão. Vi gente chorando ao meu lado, porque 
há um impacto para as pessoas que viveram ali. E agora vê-se uma nova 
estrutura, moderna, que vai trazer benefício para a região.

Conceito de estádios e arenas. Vou falar um pouco sobre o assunto 
para o qual fui convidado. Vou falar sobre o estádio ideal, sobre o que 
pretendemos, sobre o desejo de todos nós. Já existem estádios no Brasil 
trabalhando dessa forma.

O conceito ainda é novo no Brasil. Instalações esportivas, moder-
nização e otimização de espaços, melhoria dos serviços prestados – a 
arena precisa ser sustentável.

O pensamento anterior era: quanto maior, melhor. Isso mudou um 
pouco. Também havia pouca preocupação quanto às condições de aces-
so e de segurança. Lembramo-nos de alguns tumultos. No Brasil, gra-
ças a Deus, nunca houve enormes tumultos. Teve, talvez, aquele de São 
Januário, mas não houve mortes. Mas lá fora houve muitos problemas, 
como em 1985, na Bélgica, e no Estádio Nacional de Lima, no Peru.

Há preocupação com a entrada e a saída do público, como é a pol-
trona, se é rebatível quando se levanta, se é contra fogo. Se pegar fogo, 
o que fazer? O alambrado resiste a uma pressão? Então, há uma série 
de preocupações com a segurança. Como vender os ingressos com an-
tecedência, para não haver tumulto? Passa a fazer parte, sim, da cabe-
ça dos administradores e das autoridades já há bastante tempo aqui 
no Brasil e no mundo um novo padrão, gerenciamento de venda de 
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ingressos, priorização da segurança, atendimento médico adequado 
em caso de emergência tanto para pessoas como para multidões – pla-
nos de desastre, como chamamos –, preocupação com infraestrutura, 
com o fluxo de pessoas, com a entrada, com a saída. O material para 
confecção dos assentos – a Fifa não tem essa exigência – tem que obe-
decer às normas da ABNT, para segurança da torcida. Há preocupa-
ção em agradar o torcedor, com design moderno, estruturas metálicas 
diferentes e inovadoras. 

Aproveito para citar a presença do Landau, que é um parceiro nos-
so no Rio de Janeiro, do Engenhão, administrado pelo Botafogo. O 
Engenhão, que a gente chama de Estádio Olímpico João Havelange, tem 
um design moderno. Isso atrai. Tem gente que vai visitá-lo para ver o 
seu design. Além de um design moderno, teremos estruturas metálicas 
diferentes e inovadoras, coberturas móveis em alguns estádios e cam-
pos que deslizam para se colocar um palco no seu lugar. Algumas ins-
talações do mundo já têm isso. Acentos confortáveis, banheiros mais 
espaçosos. Essas não são exigências, mas estou dizendo do que ocorre 
em alguns lugares. Áreas de alimentação com várias opções.

Vejam o exemplo da cobertura retrátil do Estádio de Wembley. Há 
preocupação em agradar o torcedor. O estádio transformando-se em 
um lugar agradável para levar os amigos e a família. A principal meta 
do gestor desse novo padrão é receber bem o público e sua família, com 
fidelização, porque o cliente bem atendido retorna. 

Há duas visões. O torcedor tem o objetivo de assistir a uma compe-
tição do seu esporte favorito, mas necessita – e isso é para qualquer um 
de nós – comprar com segurança o seu ingresso e se transportar até o 
local. Poderá fazê-lo de transporte público ou de carro. Para tanto, tem 
que ter estacionamento no local. Isso é importante.

Estou dando um exemplo do Estádio de Wembley porque eu fui lá 
e fiz esse trajeto pessoalmente. Peguei o metrô, desci na Estação de 
Wembley, que fica a cerca de 1,5 quilômetro do estádio. Dali eu peguei 
uma rua fechada que levava direto ao estádio. Nesse caso, não precisa ir 
de carro porque o transporte público atende bem. É claro que há muita 
gente. Então tem que ter um esquema de operação só para aquele mo-
mento, mais polícias, mais filas.

Tivemos uma discussão com o Landau, lá no Rio, para facilitar a ope-
ração. Treinamos um pouco no Rio de Janeiro a Operação do Engenhão. 



31

Vamos vender com a SuperVia a passagem de ida e volta de trem, porque 
a pessoa não precisa entrar na fila duas vezes. 

Então, é preciso fazer acertos operacionais que facilitam a vida do 
torcedor: ruas sem tráfegos de carro, em que se vai direto; ser bem aten-
dido na entrada; poder comprar produtos da sua equipe; poder fazer 
uma visita à sala de troféus. Por que não? Quem não quer ver os troféus 
que o Romário, que o Bebeto ou que outros atletas ganharam? Estão 
aqui o Danrlei, o Afonso Hamm. Quem não quer ver os troféus, as fotos? 
Vamos fazer um painel de fotos para que o torcedor que chegue antes do 
jogo possa visitar esse local. Nos dias em que não houver jogos poderá 
visitá-lo frequentemente.

Em alguns estádios há isso. Talvez o Romário possa falar a respei-
to. No Estádio do Real Madrid há algo parecido, pois a pessoa pode 
visitar o estádio, há ações desse tipo. Além disso, é necessário haver 
banheiros limpos, ter seu lugar reservado para ter uma visão clara do 
espetáculo. Isso é importante! 

Com relação ao Soccer City, estádio na África do Sul, eu tirei fotos – 
desculpem-me a sombra, mas a minha máquina é vagabunda – do local, 
em um assento mais próximo do gramado, com uma visão ampla, onde 
consegui assistir ao jogo inteiro, em que se sente perto da competição. 
Todos esses são critérios interessantes, assim como se alimentar bem, 
ter segurança e tranquilidade. 

As pessoas, às vezes, chegam sem informações. A informação deve 
ser dada desde quando se desce na estação de metrô. Já trabalhamos isso 
no Rio de Janeiro, com o Botafogo. Nós fizemos esse teste. Ao chegar à 
estação, vem para cá, vai para lá, entra para cá, por onde eu entro? Qual 
é a minha entrada para o estádio? 

São exemplos de utilização do estádio. Há tours em Allianz Arena, 
em que é cobrado ingresso individual de 15 a 36 dólares, até com taça 
de champanhe ao final. Mas está-se fazendo com que aquele estádio seja 
visitado por torcedores, fãs de futebol, nos dias em que não há jogos. 

São todas as ideias que temos discutido com as sedes em geral, não 
apenas com as que estão nessa situação. Posso citar duas, de Brasília 
e de Amazonas, em que falamos especificamente sobre a operação de 
estádios depois da Copa. Estamos trabalhando em conjunto para iden-
tificar os problemas. Conversei com Romário anteriormente. É uma 
ideia sensacional incluir a CBF nesse apoio. Não apenas com os cam-
peonatos regionais, mas levar mais jogos da Seleção para esses quatro 
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estádios onde o futebol não é um esporte tão forte, como é o caso do 
Amazonas, de Brasília, de Cuiabá, de Natal. Vamos fazer com que es-
ses estádios recebam mais eventos. 

Cito, aqui, o exemplo do deputado Deley, que mostrou que no es-
tádio de Volta Redonda há a realização de jogos do Fluminense, do 
Flamengo, do Botafogo e do Vasco. Assim, levam-se para lá os jogos, 
além de haver a parte social. É importante, após o evento, também 
atender à população do entorno.

Tudo isso está sendo trabalhado com as sedes. Todos eles têm tra-
balhado. Inclusive em julho vamos fazer com a Fifa um seminário com 
as sedes. Não vamos convidar apenas os representantes das sedes, mas 
algumas pessoas a mais, para que se possa falar de operação de arena.

Há o exemplo do Maracanã, que está fazendo agora um tour de visi-
tação nas obras. Claro que o Maracanã é um pouco mais atrativo para o 
turista estrangeiro, tem aquela fama. Por que não, em cada uma das se-
des, não se criar esse programa agora e posteriormente? Trata-se de um 
estádio bonito, com um design arrojado, como todos viram. Ele passa a 
ser, sim, atração. 

Vou citar o exemplo de um estudo muito interessante da KPMG, de 
como se baseia a receita, para entendermos que o clube de futebol pode 
muito bem ter a receita dos dias de jogos mais acelerada. É algo que 
ainda fazemos. Depois vamos mostrar esse aspecto, como receitas de 
televisão e outras fontes, como patrocínio, licenciamento de produtos.

Nas cinco grandes ligas da Europa – França, Alemanha, Inglaterra, 
Itália e Espanha – ocorre mais ou menos isto: receitas de televisão, 46%; 
outras receitas, 33%; receitas de jogos, 21%. É um estudo da KPMG.

Por exemplo, os clubes de futebol de mercados medianos, como os 
da Bulgária e os da República Tcheca, têm menos de 10% da receita do 
dia de jogo. Por quê? O estádio é antigo; vão poucas pessoas; não usam 
o estacionamento para ganhar dinheiro; não usam a alimentação para 
ganhar dinheiro. Isso é para serem os clubes autossustentáveis, como é 
o modelo que alguns vão mostrar à tarde. Inclusive o Botafogo vai mos-
trar como está explorando o Engenhão.

Poderemos gerar mais receitas para os clubes, para o futebol em ge-
ral. Esse é o intuito também da Copa do Mundo. O legado de infraes-
trutura é geral. O Luís Fenandes, representante do Ministério, acabou 
de dizer aqui que é claro que há o legado de infraestrutura, de acelerar 
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e catalisar as obras de mobilidade urbana e dos aeroportos, mas esse 
legado para o futebol, especificamente, pode melhorar muito. Os repre-
sentantes das federações aqui podem trabalhar muito em conjunto com 
os clubes nesse sentido.

Eu não estou denegrindo ou elogiando, só estou lembrando. Por 
exemplo, eu tenho conversado bastante com o presidente da federação 
de Pernambuco. Ele tem um projeto interessantíssimo lá. Um dia acho 
que vocês têm que convidá-lo para vir falar aqui. É um projeto para o 
futebol pernambucano.

Em geral, mais clubes de futebol se beneficiarão dos novos está-
dios. Além disso, a comunidade do entorno poderá ser beneficiada. 
Vou mostrar aqui um pouquinho de Itaquera e do desenvolvimento de 
Recife, como essas áreas vão se desenvolver, o novo polo de desenvol-
vimento para aquela cidade.

Com esses novos estádios multifuncionais, mais eventos poderão ser 
levados para as cidades. Eu não estou dizendo aqui que tenha que levar 
milhões de shows ou de música para lá – o foco sempre é futebol, a gente 
conversou isso ali –, mas claro que se pode levar, sim, um show de músi-
ca ou usar aquela instalação para outro tipo de evento, para gerar receita 
para o próprio futebol.

Há oportunidade de se ter populações do entorno participando dos 
projetos, trabalhando nos eventos, beneficiando-se das oportunidades 
de trabalho associadas a esse novo polo esportivo e cultural que se 
forma nesses locais. Esse é o mérito, mas deve-se ser muito bom nisso 
para realmente envolvê-los.

Há cursos, por exemplo, oferecidos no Estádio de Wembley – eu 
tirei do site deles. Eles oferecem para a população do entorno vários 
cursos de formação e utilizam as pessoas do entorno para trabalhar 
nas próprias instalações.

Aí estou dando exemplo de camarotes para serem usados, por exem-
plo, em muitos lugares daqueles. Isso não tira o foco do futebol de forma 
nenhuma, mas, se o cara comprou o camarote daquele estádio, ele usa 
o camarote durante os dias da semana para fazer eventos, reuniões, 
como: “Estou em um evento no Estádio Nacional de Brasília. Vamos 
fazer uma reunião lá.” Quer dizer, também pode ser usado dessa for-
ma. Este exemplo é do camarote de um estádio na África do Sul. É uma 
foto minha, muito ruim.
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Então, o que nós estamos preparando para o estádio ideal, procuran-
do como estádio ideal, com as sedes e com o governo federal? Local de 
fácil acesso por transporte público – se ele não tiver, estão sendo criadas 
as opções de acesso para o transporte público; áreas de estacionamento 
amplas e bem localizadas; acessibilidade em todas as instalações. Isto é 
uma coisa clara: tem que haver acessibilidade para todo mundo, para as 
pessoas com níveis de deficiências diferentes, para qualquer uma delas 
que venha a poder sentar e assistir a um jogo, tendo um espaço bom, 
uma rampa para entrar, um elevador para subir. Esses são pontos im-
portantes que estão sendo trabalhados em cada um dos projetos. Layout 
adaptável e flexível para receber diferentes tipos de eventos – por que eu 
não posso, em alguns eventos, diminuir ou aumentar a capacidade dos 
estádios? Portões de acesso amplo, permitindo o acesso de caminhões, 
equipamentos de logística: isso facilita... Antigamente nos nossos está-
dios e ginásios também isso não era feito. Então, precisava-se mudar. 
Levar alguma coisa para dentro de um estádio ou de um ginásio e não 
conseguir entrar com caminhão, há que se usar a força da pessoa com o 
braço para colocar para dentro. Então, isso tudo está sendo trabalhado.

Entradas e saídas amplas de público, permitindo maior segurança; 
assentos confortáveis e seguros, levando-se em conta as normas de se-
gurança do Corpo de Bombeiros, segurança contra fogo, saída rápida 
dos espectadores em caso de tumulto, salas de atendimento médico 
bem localizadas. Se eu vou atender o público, em geral, tem que haver 
mais salas. Se eu for atender o espectador VIP, vai ter lá uma sala; para 
os atletas, terão lá equipamentos e salas, todos eles. E mais: quanto a re-
forço, há ambulância, helicóptero. No caso de acontecer algum proble-
ma mais grave, vai ter um lugar para o helicóptero pousar para buscar 
alguém em caso de emergência. Tudo isso está sendo trabalhado, claro, 
para atender todo mundo, não só o atleta e o espectador.

Vestiários e camarins preparados para receber os artistas dos espetá-
culos, sejam eles jogadores, cantores, seja lá o que for, mas há que se ter 
um negócio bem preparado. Eu não posso oferecer a um atleta um lugar 
que não esteja bem preparado para ele depois exercer sua profissão. Ele 
tem que chegar e estar bem preparado.

Salas de imprensa amplas e preparadas, com serviços adequados, para 
a imprensa trabalhar. Não pode ser apenas uma sala... “Ah, usa aquela sala 
ali, que é da imprensa.” Não! Vamos dar condições, com ar-condicionado, 
com uma situação boa, internet voando para aquelas pessoas poderem di-
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vulgar o nosso futebol e o nosso país, porque, no final, essas imagens vão 
para o mundo inteiro. Então, esse é um ponto importante.

As arquibancadas sem pontos cegos, com assentos individuais e nu-
merados, estendidos até próximo ao gramado. Isto é uma coisa que fa-
cilita e tem uma visibilidade muito grande: a pessoa poder sentar no 
assento que comprou. Estou falando da sala de imprensa de Pretória, na 
África do Sul.

Eu fiz um negócio com o ex-presidente Ricardo Teixeira, quando eu 
assumi o cargo atual. Ele me convidou, eu falei: “Presidente, eu aceito, 
mas eu gostaria de ir à África do Sul para trabalhar e não apenas para 
observar”. Então, ele me mandou para lá. Eu fiquei 40 dias numa das 
sedes bastante difíceis – era um estádio de rugby adaptado ao futebol –, 
a de Pretória. 

Aqui, um exemplo: o estádio onde eu trabalhei. É uma estrutura tem-
porária, o que vamos ter também. Aí, a fotografia dela por dentro, a ex-
celente estrutura que estava sendo feita. E vamos repetir coisas também 
muito benfeitas.

Agora, quem sabe – quanto ao próximo slide –, possamos ir além 
disso. Essa foto eu tirei lá dentro. Não é demérito algum. Eu não estou 
falando mal de Pretória, da África do Sul. Estou dizendo o seguinte: o 
jornalista precisa ter boa estrutura de trabalho, precisa ter internet vo-
ando, precisa ter local para descansar. Às vezes, o cara passa o dia intei-
ro seguindo o time do país dele no estádio. Aí, ele, coitado, deitado no 
chão, porque não havia um lugar, e não era para haver mesmo. 

Em nosso caso, estamos juntos com a área de operações de imprensa. 
Eu tenho um gerente chato, o Castelo Branco – costumo dizer chato, 
porque o chato é o competente para mim –, que está procurando um 
meio-termo, por exemplo, 20 poltronas num canto separado, para es-
ses caras poderem descansar quando passarem o dia todo no estádio. 
Precisamos tratar bem, colocar no colo as pessoas. Estamos fazendo um 
evento mundial. As pessoas vão sair falando bem de nós, dizendo que 
estamos tratando bem o público. E, quem sabe, isso permaneça como le-
gado. Que se trate bem, sim, o jornalista, que o banheiro dele seja limpo 
também e que seja perto. Esses são pontos importantes. 

Espaço de camarotes distribuídos no estádio. Isso depois acaba re-
presentando renda. A apresentação que vou fazer do Engenhão vai mos-
trar um pouquinho disso. 
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Áreas VIPs, com ações, com bilhetes-prêmios, áreas de alimentação 
– de novo estou falando disso, mas é um ponto importante –, higiene, 
material benfeito, qualidade para escolher, preços e serviços adequa-
dos aos espectadores. A pessoa chega à porta, e alguém indica: “Entre 
por aqui, vá por ali, sente ali”. Temos de carregar o espectador no colo. 
Tudo que queremos é ser bem atendidos. Esse é o trabalho que esta-
mos tentando fazer, e vamos fazer, durante a Copa do Mundo e a Copa 
das Confederações. 

Cobertura, teto, às vezes retrátil. No nosso caso, não há, para a Copa 
do Mundo, em nenhum dos nossos estádios. Não há exigência alguma. 
Então, não vai haver teto retrátil, mas pode ser uma ideia – protege as 
pessoas da chuva. Uma parte, um setor dos estádios, vai ter cobertura. 

Estruturas removíveis, facilitando a adaptação do local para outros 
eventos. Não é o caso da Copa do Mundo, mas poderia ser. 

Gramados modernos, adequados ao clima e às peculiaridades da re-
gião, com sistemas de manutenção e drenagem. Agora, está entrando a 
cobertura, com o que haverá menos insolação. Temos de estudar isso. 
Na verdade, não há nenhuma exigência, apenas recomendações: “Façam 
assim, tomem cuidado, vai haver menos sol ali ou aqui”. 

Iluminação homogênea para a televisão e para os atletas, para os 
goleiros. Cadê o deputado Danrlei? Uma iluminação malfeita atrapa-
lha, e como, a transmissão de um espetáculo pela televisão. E também 
com controle de consumo de energia. 

Esse é o conceito para termos um estádio interessante. Claro 
que alguém aqui pode dizer: “Mas poderiam colocar mais isso, mais 
aquilo”. Com certeza. 

Segurança, centro de comando e controle equipado. Desculpe-me 
eu estar falando demais do Landau, mas é que ele está ali e eu converso 
muito com ele. O Botafogo, por exemplo, tem um centro de controle 
que foi feito quando da construção do Engenhão. Fica embaixo da ar-
quibancada. Nossa área de segurança sentou com o Botafogo e disse: 
“Para a Copa do Mundo, nós estamos fazendo no padrão, em que o 
centro de segurança – e isso é mundial – fica lá em cima, num local 
envidraçado, de vidro, com visão do campo inteiro”. Lá fica o controle 
das câmaras, o pessoal da PM, o pessoal do transporte, o pessoal da 
segurança interna, o pessoal da área médica, que, ao verificar a ocor-
rência de um problema, vai comandar tudo, e não enfiado numa sala. 
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Ele me disse ontem, no jantar, que isso vai mudar. A previsão é julho/
agosto. Então, essa sala vai sair do subsolo e passar lá para cima. 

Centros de comando do estádio, possibilitando ajustes de som, ilu-
minação e temperatura e rápida comunicação. Isso é preciso para um 
evento de grande porte. 

Bilheteria, uso de equipamentos, ingressos e selos que não per-
mitam a falsificação e agilizem a entrada no estádio. Não se pode 
empacar a entrada do local. 

Tudo que já vimos e até problemas que podem ocorrer quando vamos 
ao estádio: tecnologia, telões, painéis digitais para publicidade, conexões 
de internet, fibras ópticas, wireless que facilitem as transmissões de rá-
dio e televisão, sustentabilidade, sistemas hidráulicos e elétricos que ga-
rantam economia de energia. 

No Mineirão, por exemplo, vai-se usar o teto para gerar energia solar. 
E ele vai exportar essa energia, vai vender essa energia. Eu não sei detalhes 
do projeto, mas é interessante, porque ele usa a energia e vende o exceden-
te. Imaginem que legal, e isso ajuda o estádio a ser autossustentável. 

Aproveitamento de água da chuva. Já que temos hoje grandes tetos, a 
água da chuva pode ser aproveitada para banheiros, para rega de jardins. 

São elementos de sustentabilidade que fazem parte de todos os 
projetos hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Dr. Ricardo, para 
o senhor ter uma referência, faltam mais cinco minutos. 

O SR. RICARDO TRADE – Está bom, estou acabando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Podemos estender 

um pouquinho, para fecharmos em 30 minutos. 
Lembro que o deputado Deley já está inscrito. Se mais algum parla-

mentar quiser usar a palavra, peço que se dirija à Coordenação. 
Para concluir, concedemos mais dois minutos, perfazendo sete minutos.
O SR. RICARDO TRADE – Isso aí no telão é a África do Sul.
Será, então, que é um sonho – deixo este slide como um chamariz – 

comprar ingresso pela internet com facilidade, ter transporte público 
adequado, ter boa sinalização, ser bem recebido na porta dos estádios, ser 
orientado e conduzido, ter seu lugar marcado e respeitado, ter serviço de 
alimentação apropriado, serviço de segurança e banheiros limpos a cada 
instante? A cada oito, doze minutos, vamos determinar: “Limpa o banheiro 
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de tal lugar”. São critérios que vamos utilizar com as sedes, para que as pes-
soas sejam bem atendidas, e isso, depois, ficar como legado. 

Às vezes vamos num estádio e, nos banheiros, pisamos naquela su-
jeira. Depois, vamos para casa e entramos nela com aquele sapato. Eu 
tenho até inveja dos japoneses, que deixam os sapatos na porta de casa. 
Queremos tentar trazer um novo padrão, com banheiros limpos, assen-
tos confortáveis, boa visão, informações claras.

Se sou jornalista, vou ter estacionamento, segurança, equipamentos, 
alimentação, serviço de internet, boa visão do campo. Eu tenho que tra-
balhar, e eles têm que me atender bem.

Aí está a sinalização – é uma foto minha, que tirei lá no Soccer City –, 
como é que funciona.

Nem sei se vou entrar nisso. Acho que vou parar por aqui e falar um 
pouquinho sobre qual é a nossa responsabilidade. Acho isso muito amplo 
e tranquilo, mas posso falar um pouco depois. Vou ficar dentro do tempo. 

Talvez eu finalize com aquele recorte de jornal que o deputado Deley 
está mostrando. Por que não ter um estádio que possa atender todas as 
sedes e toda a população, nos grandes eventos, mas também ter ações 
sociais dentro dele e também que seja sustentável para os clubes?

O caso que acabei de citar aqui, ou seja, das cidades que não têm um 
futebol tão importante, está sendo discutido, sim. Se o deputado Romário 
puder, poderíamos discutir, nesse evento de julho – convido, de antemão, 
ele e o deputado José Rocha –, um pouquinho também das operações. O 
que estamos tentando fazer é levar esse assunto lá, no dia 10 de julho.

Quanto às operações, no caso específico, é o seguinte: Salvador já tem 
uma operação posterior, que será feita pela Fonte Nova Participações; 
Belo Horizonte já tem o Minas Arena; São Paulo ainda está indefinido, 
mas é o próprio clube. Os outros estão indefinidos. O Rio de Janeiro 
está em licitação e Brasília está estudando propostas. O ex-presidente do 
Corinthians disse que vai ser o próprio Corinthians. No caso de Porto 
Alegre, é uma SPE – Sociedade de Propósito Específico e a Andrade 
Gutierrez. Em Curitiba, é o próprio clube. Em Fortaleza é uma SPE. 
Em Recife, é a Arena Pernambuco, Negócios e Investimentos.

Desculpem-me, eu tinha mais slides para mostrar, sim. Mas acabo 
rapidamente.

Exemplos: o Engenhão – só para saber como ele trabalha – é um 
estádio com 46 mil lugares, com 200 mil metros de terreno. Existem lá 
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102 câmaras de segurança, 23 bares, 79 camarotes. Já é um novo modelo 
de estádio. As despesas anuais são aproximadas em 6,2 milhões e as 
receitas de 12,7 milhões, resultando um superávit de 6,5 milhões. Isso 
vai para o clube. O estádio já está dando lucro, por si só, sustentando-se 
com suas próprias ações.

Alguns dos eventos listados: o Brasileiro, a Copa Kia, o Campeonato 
Carioca, eventos olímpicos, shows, a parte social. Depois ele vai mostrar 
aos senhores. Há um projeto com a comunidade do entorno, o Estação 
Conhecimento. Um dos menores índices de ociosidade está ali.

Pernambuco é um legado muito legal. Normalmente, uma cidade de 
praia cresce muito com vistas ao litoral. Então, essa interiorização do 
desenvolvimento foi proposta nesse projeto da Arena Pernambuco. É 
uma arena muito bacana, um projeto muito bacana, com 102 camarotes 
e 4.700 vagas de estacionamento. É um estádio inteligente.

Todos vão ver que, depois, Recife vai se tornar uma cidade da Copa, 
em que se vai morar, trabalhar, aprender e se divertir dentro desse 
novo projeto. Eu não vou contra nenhum desses projetos. Ao contrá-
rio, esse é um dos projetos que pode gerar mais legados de desenvolvi-
mento a uma região. 

Nesta imagem vemos como vai ficar o projeto final da Cidade da 
Copa, em Pernambuco. 

Não conseguimos baixar o projeto de Fortaleza. Por isso não posso 
mostrá-lo, mas é um projeto cuja operação já está planejada – como eles 
vão viver dessa operação. Vai ficar para a próxima vez. 

Passo a mostrar como será o projeto de Salvador. São 70 camarotes, 
salões de negócios, quiosques de alimentação, museu.

Vemos agora como será a implantação durante a Copa do Mundo. 
Estão tentando potencializar a arena com museu, hospitalidade, cama-
rote, centros de convenções e outras ações. 

Vou mostrar o calendário que estão propondo no próximo slide. 
Serão camarotes, salões para seminários, ações de alimentação, ações 
de cultura, estacionamentos. Tudo isso gerando renda para o estádio e 
para o futebol baiano. 

Ali vemos um exemplo. Estão fazendo um pouquinho do que foi feito 
no Amsterdam Arena. O grupo que está operando o Amsterdam Arena 
é o mesmo que vai operar com eles. Vemos quantos visitantes tiveram, 
quantos empregos geram no dia a dia. 
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Eles já têm contrato assinado com alguns clubes, já estão vendo como 
será. É um projeto que permitirá alguns eventos, como shows. Ele estará 
ocupado, sim, com futebol o tempo inteiro, intercalando com alguns 
shows para lhe dar maior sustentabilidade. A meta é a realização de 80 
eventos de grande e médio porte por ano, para que o estádio se torne 
sustentável. Esse é o projeto posterior de quem vai operar. 

São essas coisas com que estamos nos preocupando, reunindo-nos 
com sedes e ajudando-os a elaborar os projetos. Aí, acabando os projetos 
sociais deles, faremos a capacitação e reintegração de moradores; 
programas de inclusão, programa de habitação ambiental, doação de 
souvenir às obras sociais da Irmã Dulce, Programa Começar De Novo, 
que cuida da reintegração dos oriundos do sistema prisional. Isso 
também é um projeto bastante interessante, um legado social. 

O próximo slide trata de algo de que não pretendia falar, senão passo 
demais do tempo, mas basicamente é isso. 

No próximo dia 10 de julho, faremos os exemplos de Fortaleza, de 
Recife, de Salvador mais detalhados; o processo de licitação a que o 
Maracanã vai proceder: como vai ser feito. Vamos convidar o estado a 
comparecer, para mostrar um pouquinho para os que não têm um opera-
dor posterior quais as opções que podem ter. Traremos, talvez, represen-
tantes de alguma arena de fora para falar um pouquinho sobre o assunto. 

Essa é a ideia para que, depois – e já conversei com o presidente 
Marin sobre isso –, se possam explorar as arenas nos locais em que o 
futebol não é tão forte quanto em outros. Isso não é nenhuma crítica. É 
só parar e pensar nas equipes existentes nas cidades e nos perguntarmos 
o seguinte: o que vamos levar para Natal a mais, além dos eventos de fu-
tebol, para que esse local possa ser sustentável e depois não vir a ser cha-
mado de elefante branco. Outro dia assisti a uma entrevista do ministro 
em que ele falava de elefante branco – Elefante Branco é um colégio de 
Brasília em que eu treinava handebol com a Seleção Brasileira, nos anos 
80. Tenho certeza de que os outros lugares que têm futebol forte já estão 
quase garantidos de que terão legado de operação superior. Ninguém 
vai dizer que o Corinthians vai perder dinheiro com o novo estádio. 
Com certeza, não. Foi um achado o projeto deles. Também será bom 
para a região de Itaquera. Mas essas cidades deverão estar atentas, e 
nós vamos ajudá-las.

Agradecemos a oportunidade de estar aqui, porque esses fóruns nos 
fazem pensar, sim, e cada vez mais passar o conhecimento do que é pre-
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ciso ser feito à frente. Digo isso de coração. Esse também é o pensamen-
to do presidente. Ele é uma pessoa que se dedica muito à causa. Ele diz 
o seguinte: “Ricardo, o meu foco é o legado. sim, mas o principal é o 
futebol”. 

Temos outra série de legados, não vamos nos esquecer disso. Vamos 
deixar legados para as federações, fora o legado do conhecimento, o le-
gado das pessoas que vão trabalhar durante a Copa, os legados sociais 
que podem muito bem ser incluídos em cada um dos projetos, como é o 
caso dos projetos que já têm envolvimento social. 

Muito obrigado. Estou à disposição de todos. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Agradecemos ao 

Sr. Ricardo Trade a qualidade das informações. Se destinássemos mais 
tempo, teríamos consequentemente um aprofundamento maior, mas te-
remos o debate e, então, questionamentos poderão ser feitos e teremos 
a oportunidade de ouvi-lo mais. Tenho a impressão de que o tema eleito 
para este seminário, proposto pelo presidente José Rocha e com a cola-
boração, as ideias e proposições do deputado Romário, nos congrega a 
fazermos esse debate. 

De imediato, vamos conceder, por cinco minutos, a palavra ao Sr. 
Manfredo Lessa, vice-presidente da Federação Baiana de Futebol, que 
falará em nome das federações, porque temos aqui vários representan-
tes de federações. Após isso, teremos a palavra de três parlamentares 
inscritos: o Sr. Deputado Deley, o Sr. Deputado Carlaile Pedrosa e o Sr. 
Deputado Romário, além da participação do deputado-presidente, para 
criarmos uma clima de interação. 

Então, tem a palavra o Sr. Manfredo Lessa. 
O SR. MANFREDO LESSA – Bom dia a todos.
Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Deputado José Rocha, 

baiano, grande companheiro de lutas pelo nosso futebol, o convite à 
Federação Baiana de Futebol. O presidente Ednaldo Rodrigues desig-
nou-me para representar a entidade. Ele está envolvido com o encer-
ramento do campeonato. Realizamos ontem a festa de premiação dos 
melhores do campeonato. 

Parabenizo o Sr. Deputado Romário pela iniciativa. Agradeço ao Sr. 
Deputado Afonso Hamm o convite para fazer parte da mesa como deba-
tedor e parabenizo o Dr. Ricardo Trade pela objetividade da exposição. 



 42 Brasil Pós-Copa 2014

Dentro da visão de dirigente de futebol, de representante de federação 
e também um pouco como cidadão, ainda de forma breve, quero falar 
não necessariamente com relação aos estádios. 

No caso específico de Salvador, a cidade reclamava já, sem dúvida, há 
muito tempo, um grande estádio. 

Tivemos em 2006, tenho certeza de que a maioria dos senhores é sa-
bedora disso, um evento fatídico: num jogo pela Série C, ocasião em que 
o Bahia enfrentava o ABC, de Natal, faleceram sete torcedores, porque 
parte das arquibancadas desabou. Aquilo foi a prova do abandono do bem 
público. Sete pessoas tiveram de perder a vida para que o estádio fosse 
interditado e o governo se apressasse em fazer novo estádio, reformar um 
estádio que já tínhamos, o de Pituaçu. Hoje, temos um estádio em Pituaçu 
com capacidade para 32.400 pessoas, o primeiro estádio na América 
Latina já com energia solar, inaugurado há mais ou menos 15 dias. 

As obras da Arena Fonte Nova realmente empolgam. Há abertura 
para a visitação pública. Já estive oportunidade de fazer essa visitação. O 
projeto é fantástico. Já conversei inúmeras vezes com os representantes 
da empresa responsável pela obra e que administrará o estádio e todos 
os eventos, tais como o Arraiá da Capitá, festa pré-carnavalesca, e ou-
tros. Salvador tem uma aptidão muito grande para festas, e esse espaço 
será muito bem aproveitado.

Foi muito oportuna a citação do Estádio de Wembley. Já tive a oportuni-
dade de conhecer estádios no exterior. Visitei Estádio Santiago Bernabéu, 
assisti a um jogo no Camp Nou e no Estádio Olímpico de Barcelona. A 
diferença entre estádios europeus e os latino-americanos é gritante. 

Sempre que viajo ao exterior com minha esposa e filhos, tenho a 
curiosidade de conhecer estádios, porque joguei futebol. Trabalho na 
Federação Baiana desde 1994, sempre fui muito curioso com relação a 
isso e gosto de ir a estádios para assistir a jogos de futebol.

No ano passado, estive em Montevidéu e fui ao Estádio Centenário, 
que estava fechado. Mas visitei o Estádio Parque Central e fiquei as-
sustado: eu estava na fila e, do nada, acabaram-se os ingressos. Acabei, 
então, indo com minha esposa para a torcida visitante, e a torcida local 
começou a invadir o local onde estava a torcida visitante. Quando fal-
tavam 30 minutos para acabar o jogo, disse para irmos embora, senão 
seríamos agredidos.
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Então, realmente, a distância é muito grande. O Brasil tem que 
aproveitar esta oportunidade para melhorar suas praças esportivas. O 
Engenhão é um exemplo disso, um estádio construído para o Pan. O 
Estádio de Pituaçu, em Salvador, eu me arvoro a dizer que já tem um 
pouco dessa visão da Fifa de acessibilidade: domingo, na final do campe-
onato, foi inaugurada a maior passarela do Brasil, em largura. Tudo isso 
viabiliza acessibilidade.

Mas a grande preocupação, e o ponto que quero lançar para o de-
bate, é o que vai ser feito a título de mobilidade urbana. Em relação ao 
Estádio de Wembley, as pessoas descem numa estação do metrô que fica 
praticamente dentro do estádio; no Estádio da Luz, em Lisboa, há uma 
passarela ligada ao shopping, fora o centro de compras etc.

Quero saber qual é a participação, que tipo de auxílio, de pressão o 
Comitê Organizador está fazendo sobre os governos com relação à mo-
bilidade. Em Salvador, por exemplo, o metrô está há mais de 15 anos em 
obra. Eu tenho o defeito ou a qualidade de dizer a verdade. Há o projeto 
para inaugurar uma primeira perna do metrô e, talvez, em 2014, sua 
conclusão até a cidade vizinha de Simões Filho.

Então, preocupa-me que tenhamos uma arena dotada de toda a mo-
dernidade possível e não tenhamos como chegar a ela ou tenhamos que 
enfrentar engarrafamentos.

Os aeroportos precisam ser melhorados. No ano passado, de volta da 
Disney, eu levei 1 hora e 40 minutos no Aeroporto de Brasília à espera 
das minhas malas, enquanto no Aeroporto de Miami levei apenas 5 mi-
nutos. Isso precisa ser melhorado.

A questão da mobilidade é mais importante até do que a construção dos 
estádios, porque a construção dos estádios está indo muito bem. Certamente 
Salvador e Recife vão ser sedes da Copa das Confederações, dado o avanço 
das obras. Mas e o entorno dos estádios? E o acesso aos estádios?

Então, se fosse possível, gostaria que o Dr. Ricardo Trade explorasse 
um pouco esse ponto com relação à participação do Comitê sobre as 
administrações públicas estaduais no que toca à mobilidade urbana.

Eu acho que já esgotei meu tempo. 
Quero agradecer oportunidade e, mais uma vez, parabenizar o Dr. 

Ricardo Trade pela exposição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Nós agradecemos 

ao nosso moderador.
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Acho que agora podemos abrir a palavra, para enriquecer mais o de-
bate, para, depois, nosso painelista, Dr. Ricardo, fazer suas reflexões e 
dar respostas às indagações aqui feitas.

Vou disponibilizar a palavra aos parlamentares Deley, Romário, 
Carlaile Pedrosa, Jonas Donizette e José Rocha. Gostaria que as demais 
inscrições fossem feitas junto à Coordenação. 

Mais um aviso: em torno das 13 horas, vai ser servido um lanche, para 
que não precisemos nos deslocar daqui, esvaziando o evento. Depois, 
retornaremos. Temos dois painéis na parte da tarde. Digo isso para que 
não venhamos a nos dispersar.

De imediato, passo a palavra ao deputado Deley, o primeiro inscrito. 
Também convido o presidente José Rocha e o deputado Romário, que pro-
pôs a realização deste evento, que venham tomar assento à mesa conosco.

Deputado Deley, vamos trabalhar em cima de dois, três minutos. 
Está bom? (risos)

O SR. DEPUTADO DELEY – Espero que V.Exa. seja compreensivo 
comigo como o foi com o Ricardo Trade. (risos) Serei bem objetivo, Sr. 
Presidente. Estou brincando.

Quero cumprimentar o presidente José Rocha, parabenizar o deputado 
Romário e agradecer ao Ricardo Trade, aos representantes das federações 
e ao Manfredo Lessa, que praticamente tirou assunto da minha fala. 

Quero também cumprimentar a minha amiga Rose, secretária de 
Esportes de Volta Redonda, mãe de uma das nossas maiores esperanças 
olímpicas deste ano, o Thiago Pereira. 

Quero dizer o seguinte, Ricardo: ninguém tem dúvida da sua capaci-
dade profissional. Realmente, a CBF foi muito feliz na sua escolha. 

Em relação aos estádios, é muito bom que o Brasil dê esse salto de 
qualidade. Não temos dúvida de que, em algumas cidades, ou na maio-
ria delas, os estádios serão bem aproveitados. Acredito que cabe a todos 
nós, refiro-me aos presidentes de federações, à CBF e a este Parlamento, 
cuidar daquelas cidades em que o apelo ao futebol é menor. Nessas, te-
remos de ter uma atenção maior, para que não tenhamos amanhã a tris-
teza de ver que o dinheiro público foi gasto de forma ruim.

Dei um exemplo, e até vou distribuir esses jornais a quem dese-
jar, em relação à experiência de Volta Redonda quando fui secretário. 
Lá, como disse o Ricardo, existe hoje o Estádio da Cidadania, com 28 
consultórios médicos, uma universidade a distância, uma academia 



45

de musculação para a melhor idade. Enfim, todo o estádio é voltado 
para o atendimento social. Inclusive, após o encontro que tive com 
o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e o do Ceará, Cid 
Gomes, e já que obviamente vamos criar um espaço moderno, espero 
que tenhamos esse aproveitamento social, até porque parto do princí-
pio de que resolveremos essa questão da mobilidade urbana, que, para 
mim, é a que mais preocupa. Não tenho preocupação com o estádio 
de Salvador, cidade que tem uma das maiores médias de público do 
Brasil; não tenho preocupação com Porto Alegre, pois o Inter tem seu 
apelo; não tenho preocupação com São Paulo, onde haverá a arena do 
Corinthians, o Palmeiras está fazendo a dele e, claro, há também o 
Morumbi. Todas elas terão ocupação. 

Então, com todo o respeito a Manaus, com todo o respeito a Natal, 
com todo respeito a Cuiabá e com todo respeito a Brasília, temos de criar 
alguma possibilidade para amanhã não ficarmos tristes por ver o dinhei-
ro público aplicado numa obra sem qualquer utilização ou subutilizada. 

O presidente José Rocha não está mais aqui, mas estão os deputados 
Romário, Afonso Hamm, Carlaile Pedrosa e Jonas Donizetti. Não sei 
se o Ricardo vai responder ao Manfredo, mas cabe muito mais a este 
Parlamento cobrar. Temos de trazer o pessoal da infraestrutura. Tenho 
dito aqui que joguei futebol, adoro assistir a futebol, principalmente 
ao futebol bem jogado. E, se me perguntarem o que achei das últimas 
Copas do Mundo, direi que não gostei, mas essa é outra conversa, por-
que realmente temos de ter estádios confortáveis. 

A grande discussão que temos de fazer nesta Comissão, presidente, 
é sobre a infraestrutura. Fui ao Galeão, há poucos dias, e havia goteira. 
Manfredo, você teve uma felicidade muito grande, porque só ficou no ae-
roporto uma hora e meia. Meu filho foi à Disney e, na volta, eu fiquei 
quatro horas e meia no Galeão esperando ele sair de dentro do aeroporto. 

Então, acho que o grande desafio... 
O SR. DEPUTADO JONAS DONIZETTE – Ele estava comprando 

no free shop.
O SR. DEPUTADO DELEY – Não, não estava, não! Ele já tinha com-

prado. É para passar mesmo, para carimbar o passaporte. 
Vou encerrar. 
Então, deixo ao presidente José Rocha e aos meus pares que o nosso 

maior desafio é discutir a infraestrutura. Quanto ao grande legado, quero 
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dizer ao Andrés e aos amigos da Federação que, por intermédio da lideran-
ça do presidente José Rocha, estamos coordenando um trabalho a respeito 
da Timemania, para rediscutirmos a questão dos clubes, pois a verdade é 
que a Timemania não deu certo. Temos de rediscuti-la.

São essas as minhas colocações. Espero que a CBF também venha 
a participar desse debate sobre a Timemania, um assunto importante, 
pois cabe, sim, à CBF liderar essa discussão, porque, se não tivermos clu-
be, não existirá CBF. Logo, tem de haver um compromisso e uma atitude 
desta Comissão quanto à infraestrutura e à vida dos clubes. Espero que 
possamos contribuir.

No mais, parabéns a todos que estão participando deste debate, que, 
com certeza, vai nos ajudar a avançar muito mais. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Obrigado, 

deputado Deley.
De imediato, passo a palavra ao deputado Carlaile Pedrosa. 

Teremos uma brechinha, para não perdermos a linha de enfoques, 
para os questionamentos, e o Ricardo Trade nos brindará com suas 
informações e conhecimentos.

O SR. DEPUTADO CARLAILE PEDROSA – Bom dia a todos! 
Primeiro, quero cumprimentar a Mesa e parabenizar a Comissão de 

Turismo e Desporto, na pessoa do presidente José Rocha e, principal-
mente, na do deputado Romário, autor do requerimento, por este semi-
nário. Parabenizo também o Sr. Ricardo Trade, mineiro que hoje, com 
muita competência, está à frente das coisas da Copa do Mundo. 

A primeira pergunta que todos fazemos é justamente sobre o lega-
do que a Copa vai deixar. Tenho certeza de que essa pergunta é feita 
por todo o país. 

Mas também quero dar uma sugestão. Fui a Buenos Aires, e o meu 
maior interesse era visitar o La Bombonera, onde fiquei por quatro ho-
ras. Justamente lá estava a vida dos clubes e, principalmente, dos ídolos 
do futebol da Argentina, em todos os sentidos. Então, acho que o turis-
mo dentro dessas arenas pós-Copa do Mundo será muito importante 
para o nosso país e, principalmente, para os clubes de futebol.

Outra coisa. Belo Horizonte passou dois anos praticamente sem 
um estádio à altura dos jogos realizados na cidade. E, por fazer par-
te do glorioso Clube Atlético Mineiro, por dele ser conselheiro, vi as 
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contas do Galo. Quarenta e seis jogos do Atlético na Arena do Jacaré 
renderam-lhe quatro milhões e meio de reais. Agora, inauguramos o 
primeiro estádio para a Copa do Mundo, o Independência, que fora 
totalmente demolido. Hoje, temos um estádio com conforto, uma are-
na com 25 mil lugares. E apenas três jogos renderam para o Clube 
Atlético Mineiro um milhão de reais Então, acho que esses estádios 
também darão suporte financeiro aos nossos clubes.

A minha maior preocupação reside no que o Manfredo falou, a mobi-
lidade urbana. Você conhece muito bem o metrô de Belo Horizonte. Há 
25 anos estamos esperando recursos para o metrô de BH. E o legado que 
eu sonhava que ficasse para nós, após a Copa do Mundo, era o metrô. 
Hoje, temos um estádio que será multiuso. Belo Horizonte não tem um 
espaço para grandes eventos, e vamos tê-lo com o Mineirão. Realmente, 
o Mineirão terá as obras concluídas no prazo e um grande espaço.

Além disso, na hora de pico, gastam-se quase duas horas do Aeroporto 
de Confins até o centro de BH, e a mobilidade urbana não ficará pronta 
para a Copa do Mundo. O prefeito está trabalhando muito no BRT. A 
única coisa que vai ficar pronta de transporte é o BRT, mas temos essa 
preocupação em Belo Horizonte.

Então, quero parabenizar o Ricardo pela explanação. Tenho certeza 
de que este seminário irá para o país inteiro, principalmente para as 12 
cidades que sediarão a Copa do Mundo. Realmente, é preciso levar este 
seminário a todos os estados.

E quero parabenizar a Comissão e também o deputado Romário pela 
apresentação do requerimento para a realização deste evento, que vai 
trazer muita coisa boa para todos nós.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Deputado Carlaile 

Pedrosa, nós lhe agradecemos.
Por solicitação, o deputado Romário vai fazer a sua manifestação agora.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Primeiramente, eu gostaria de pe-

dir desculpas a todos os representantes de Federação presentes e gesto-
res de estádios porque deles acabei me esquecendo na hora da saudação. 
É um prazer tê-los aqui. Com certeza, vocês enriquecerão bastante este 
seminário, principalmente as informações que passarão a todos nós e, 
consequentemente, à população, que também está curiosa de saber o 
que acontecerá depois da Copa do Mundo.
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Tenho muitas perguntas a fazer. Ao Ricardo, eu teria três, mas vou 
fazer só duas, porque o vice-presidente da Federação Baiana de Futebol, 
Manfredo, já fez a colocação relativa à mobilidade urbana.

Ricardo, você falou sobre acessibilidade. Quando tivemos oportu-
nidade – nós, eu digo, desta Comissão, da Comissão do ano passado, 
presidida pelo deputado Jonas Donizette, aqui presente –, em muitos es-
tádios não ouvimos falar em acessibilidade, sobretudo em acessibilidade 
para todos os tipos de deficiência, ou seja, cadeirante, pessoa com pouca 
mobilidade, principalmente cego.

 A pergunta é simples e objetiva: a acessibilidade que você citou, real-
mente vai existir nos estádios?

Outra curiosidade. Inclusive, como batemos muito nessa tecla, nas 
últimas apresentações que tivemos nesses estádios, e como as pessoas 
sabiam que já vínhamos batendo, num bom sentido, elas começaram 
a fazer colocações de acessibilidade. E muitos disseram, inclusive com 
apresentações em PowerPoint, que a acessibilidade nesses estádios seria 
completa. Ou seja, cadeirante, pessoa com pouca mobilidade, cego ou 
com outro tipo de deficiência que precise de acessibilidade poderá ir 
tanto ao campo e ao vestiário quanto, em relação a assistir aos jogos, aos 
locais mais baratos e aos mais caros, como os camarotes. Eu gostaria de 
saber se isso na prática é realidade.

Outra pergunta. Nesses estádios, no que se refere à acessibilidade, prin-
cipalmente para as pessoas que acabei de citar, os acessos vão ser constru-
ídos realmente ou vão ficar apenas naquilo que vimos em PowerPoint? 

Na verdade, como sabemos que existe uma preocupação muito gran-
de com o tema que o vice-presidente da Federação Baiana, Manfredo, 
colocou, mobilidade urbana, há uma preocupação de que a acessibili-
dade também não esteja pronta para essas pessoas que queiram assistir 
não só aos jogos da Copa do Mundo, como também aos do pós-Copa do 
Mundo e aos eventos que depois acontecerão.

Outra preocupação. Eu gostaria de saber – não é obrigação e nem de-
ver – se apenas existe algum tipo de preocupação no COL quanto à revi-
talização e, vamos dizer, a uma nova forma de montagem de competição, 
principalmente para os clubes do Rio Grande do Norte, do Amazonas, 
de Mato Grosso e daqui, do Distrito Federal, para que o futebol desses 
estados possa crescer junto com esses estádios que estão sendo constru-
ídos. E já que o estádio, por mais que seja multiuso, é feito com dinheiro 
público para o futebol, eu entendo que neles deve haver jogos de futebol. 
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Já existe, por parte do COL, alguma ideia em relação a isso.
Quanto a esses jogos que você citou da CBF, principalmente nessas 

quatro arenas que serão as menos usadas para futebol, eles poderão 
acontecer? Isso, na verdade, seria até uma pergunta que eu iria fazer de-
pois para o presidente do Corinthians, para o diretor de futebol da CBF 
e representante do presidente.

Em princípio, é isso aí.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Aqui, os parla-

mentares pedem e nós damos passagem.
Falarão o ex-presidente Jonas Donizette e, depois, o presidente atual, 

deputado José Rocha. E aí nós fecharemos a rodada parlamentar. Está bem?
Houve vários questionamentos. Depois, vamos dar oportunidade 

para que o expositor fale sobre eles. 
Com a palavra o deputado Jonas Donizette.
O SR. DEPUTADO JONAS DONIZETTE – Deputado Afonso 

Hamm, que preside os trabalhos, deputados da Comissão aqui presen-
tes, na pessoa do Andrés, quero cumprimentar a CBF e, na pessoa do 
Ricardo Trade, o Comitê Organizador. 

Sr. Presidente, achei muito bacana a exposição do Ricardo Trade. Saúdo a 
iniciativa do presidente José Rocha e do deputado Romário deste seminário. 

Tenho aproveitado esses encontros para falar uma coisa: tudo o que 
você repete muito, e com ênfase, vai se tornando uma verdade absoluta.

O povo brasileiro tem espírito crítico. Ganhamos o direito de reali-
zar a Copa do Mundo – e esperamos ganhar também a Copa do Mundo. 
Ganhar o direito de realizar a Copa do Mundo no Brasil foi uma festa. 
Logo depois começou uma saraivada de críticas. Por quê? Porque temos 
que construir um modelo para realizar essa Copa. E é um trabalho que 
demanda esforço, que demanda a construção de estádios. Falou-se sobre 
questão da mobilidade, que realmente deixa a desejar. Mas acredito que 
temos de começar a abordar os benefícios que a Copa do Mundo vai trazer  
para o nosso país. A discussão está ficando muito concentrada nos pro-
blemas que temos de resolver. 

Então, quero deixar aqui uma sugestão, Ricardo.
Hoje, temos uma ferramenta muito forte, as redes sociais. E temos 

gente muito especializada em mobilização, em divulgação. Tenho rece-
bido, até por ter exercido a presidência desta Comissão no ano passado, 
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muitos convites para participar de debates em universidades, em facul-
dades de turismo e de educação física. E sinto que os jovens estão muito 
motivados a participar. 

Então, poderia também ser criado um grupo de palestrantes a 
ser distribuído pelo Brasil em setores da sociedade que possam ser 
formadores de opinião. 

Para que isso? Para começarmos a fazer com que o brasileiro incor-
pore. Já tivemos muitas discussões. Vamos sair dessas discussões sobre 
estádios. Está aqui o deputado Vicente Cândido, que foi o relator da Lei 
Geral da Copa. Quantos pontos positivos nós desdobramos na lei? Aí, 
depois, houve a questão da venda de bebida, um impasse que pratica-
mente ganhou as manchetes dos noticiários. 

Então, acredito, se tivermos habilidade, nós conseguiremos fazer 
com que o povo brasileiro perceba a importância desse evento da Copa 
do Mundo e, logo em seguida, das Olimpíadas.

Tenho usado um exemplo. Quando houve a Eurocopa, Portugal usou 
a figura do Felipão. Ele estava muito em evidência; na época, era o técni-
co da Seleção portuguesa. E ele aparecia na televisão falando assim “Eu 
vou convocar a Seleção de Portugal”. Aí ele começava a chamar pessoas 
do povo. “Maria, que é cozinheira; o fulano de tal, que é motorista de 
táxi” e ia aparecendo a imagem das pessoas. 

Então, precisamos mostrar para a população justamente isso. 
Vai haver jogos da Copa – vamos assistir aos jogos da Copa, as sele-

ções vão disputar –, mas o que existe de mais positivo é a movimentação 
da economia. O momento que o mundo está vivendo leva-nos a perceber 
isso. Houve uma época em que o ex-presidente Washington Luiz usou 
a seguinte frase: “Governar é abrir estradas”. Continua sendo impor-
tante, mas se fôssemos usar essa frase hoje, deveríamos mudá-la para: 
“Governar é gerar oportunidades de emprego”. É oferecer emprego de 
qualidade para os jovens, para as pessoas da terceira idade. 

Então, deixo como sugestão este legado: o legado da positividade. 
Que a população brasileira possa ter contato com o lado positivo des-

ses eventos esportivos que vamos realizar. 
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Agradecemos 

ao nosso presidente.
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E, para encerrar essa rodada parlamentar, com a palavra o presi-
dente José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Quero, primeiro, parabenizar 
os membros da Comissão que têm se dedicado muito. As atividades da 
nossa Comissão têm sido bastante produtivas. E este seminário, não te-
nham dúvida nenhuma, vem ao encontro de todos os trabalhos que a 
Comissão vem realizando.

Quero cumprimentar o Ricardo Trade pela belíssima exposição aqui 
realizada, o querido conterrâneo Manfredo pelo título que, infelizmen-
te, saiu dos nossos dedos por duas vezes – o Bahia foi campeão baiano, e 
o Vitória infelizmente ficou na esperança.

O SR. MANFREDO LESSA – O Falcão2 fez a diferença.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Cumprimento também presi-

dente Afonso Hamm, o deputado Romário e todos os que aqui estão 
participando deste seminário. 

Mas, Ricardo Trade, esta Comissão realmente se engrandece muito, 
como todos os que aqui estão, com a sua exposição bastante detalhada 
e explicativa de tudo o que está sendo realizado na preparação da Copa.

Nós temos, para os legados da Copa, duas vertentes importantes. 
Primeiro, a organização da Copa, patrocinada pela Fifa, para que te-
nhamos realmente um grande evento. Segundo, a CBF, através do que-
rido diretor de seleções, Andrés Sanchez, esse título brasileiro de 2014 
– acho que, na área futebolística e desportiva, o maior legado vai ser 
realmente a conquista do título. Se conquistarmos esse título, tudo 
maravilhoso, estará tudo bem, a Copa foi a melhor do mundo; se per-
dermos o título, por mais que ela seja bem organizada, muitas críticas 
advirão e talvez até o legado da infraestrutura possa, por algum tempo, 
ser criticado. Temos duas vertentes importantes que devem ser levadas 
em consideração. Às vezes, preocupa-se muito com a organização da 
Copa. E eu aproveito esta oportunidade para falar, porque o nosso di-
retor de seleções aqui se encontra.

Preocupo-me muito com a organização da Copa. Trata-se realmente 
da preparação da Seleção Brasileira para ganhar o título. Acho que isso 
é muito importante também. Romário, que foi campeão, está aqui e co-
nhece muito bem o que é essa preparação, porque ele passou por isso; 

2 Técnico de futebol.
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apesar das suas estripulias de concentração, conseguiu o grande título 
para nós todos. (risos)

Eu tenho essa mesma preocupação. Foi dito aqui pelo Manfredo, 
nós tivemos na Fonte Nova dois acidentes que marcaram momentos 
muito ruins para os baianos. O primeiro foi na reinauguração da Fonte 
Nova, quando um alarme falso fez com que houvesse muitas vítimas. 
Realmente, isso não é estar preparado do ponto de vista de segurança, 
de espaço, de escoamento. Houve várias vítimas. E, depois, as sete víti-
mas fatais no desabamento de uma arquibancada também demonstran-
do a falta de segurança numa construção para atender um público tão 
numeroso como o público de futebol de Salvador.

Não tenha dúvida, essa exposição do Ricardo, na preocupação dos 
detalhes, é muito importante para que todos nós procuremos estar bem 
esclarecidos e questionando essa questão, porque se trata de segurança. 
Quando vamos com as nossas famílias aos estádios, queremos conforto, 
queremos segurança e tranquilidade para chegar a um local e sair dele 
passando momentos de lazer, aprazíveis para a nossa família.

Tive a oportunidade de visitar Amsterdam Arena, e o João Vaz, que 
está presente, estava lá conosco. O modelo de gestão é o do clube do 
Ajax, que deverá ser o modelo da Fonte Nova. É um modelo que serve de 
exemplo e vai muito bem atender os interesses da Bahia.

Vou fazer uma pergunta ao nosso querido Ricardo Trade sobre a 
gestão dos estádios.

Segundo sua apresentação, parece-me que quatro estádios defini-
ram o seu modelo de gestão. Temos outros que ainda não estão defi-
nidos. Acho que nós precisávamos ter o quanto antes esses modelos 
de gestão definidos. 

O que está atrasando a decisão sobre o modelo de gestão para que 
também esse debate seja levado a todos?

A questão, por exemplo, dos estádios que estão sendo motivo de pre-
ocupação para todos nós – o Romário já falou disso aqui, todos têm 
falado, que são os de Manaus, Curitiba, Brasília e Natal –, em relação a 
essa gestão pós-2014 desses estádios. Nós não temos ainda o modelo de 
gestão, mas entendemos que eles fogem um pouco da normalidade em 
relação aos outros, em função de lá não termos clubes fortes que possam 
participar nas atividades do esporte nos estádios. Então, vamos ter que 
buscar essa compensação em outras atividades. 
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E se está pensando também em fortalecer esses clubes nessas cida-
des. Nós podemos pensar em ter um modelo de gestão que venha a ter 
investimentos nos clubes, para que esses clubes possam ter ídolos e esses 
ídolos formarem torcedores. Nós temos clubes consolidados ao longo da 
sua história, como na Bahia, Bahia e Vitória; nos outros estados, os clu-
bes que têm a sua torcida consolidada, mas são torcidas que se consoli-
daram ao longo da sua história através dos ídolos que os clubes tiveram.

Então, temos que também promover, nessas capitais, nesses estados, 
a formação de ídolos nos clubes, e que esses ídolos formem torcidas nos 
seus clubes e que esses clubes possam ser fortes. 

Indago se existe alguma articulação, algum pensamento no sentido 
de investimentos para que esses clubes possam, realmente, pós-2014, 
começar a formar suas torcidas.

Fico por aqui. Agradeço-lhes. Muito obrigado pela participação.
O SR. COORDENADOR (Deputado Afonso Hamm) – Agradecemos, 

então, ao nosso presidente. 
Agora, o nosso palestrante vai fazer as abordagens e responder os 

questionamentos.
Lembro que nós temos também o tema do legado, no art. 29, que o 

nosso relator, Vicente Candido, teve a competência de mediar com a Fifa 
e com a nossa CBF no sentido de propiciarmos, dos lucros dos resultados 
dos jogos e de todas as promoções, do direito de imagem, algo para o 
futebol, que, aí, é um legado para a formação: a construção dos centros 
de treinamento. E, também, com a colaboração do deputado Romário 
e de todos nós deputados que votamos, agregamos a participação dos 
jovens, crianças e adolescentes com deficiência dentro desse propósito 
de iniciativa que ficou na Lei Geral, no art. 29.

Com a palavra, Ricardo Trade.
O SR. RICARDO TRADE – Agradeço aos senhores as perguntas, aos 

nobres deputados. Começo aqui pelo Romário, que tem um compromis-
so, e é bom que a gente aborde o assunto. 

Romário, acho que posso falar com um pouquinho mais, com 
propriedade, sobre esse assunto de acessibilidade, até lembrando um 
pouco do meu passado. Eu, talvez você não saiba, trabalhei nos Jogos 
Parapan-Americanos. E essa foi uma das partes em que interagi muito 
com o International Paralympic Committee, IPC, para tentar melho-
rar aqui os Jogos Pan-Americanos. 
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Só para você ter uma ideia das nossas dificuldades, a gente não ti-
nha... E aí, a estrutura que não é nossa, quer dizer, o aeroporto não 
estava preparado para isso no Rio de Janeiro, a gente usou rampas que 
a gente improvisou; a gente treinou pessoas da Infraero. E faço um 
agradecimento público, aqui, às autoridades no aeroporto naquele mo-
mento, que colocaram no colo os atletas do Movimento Paraolímpico 
porque, em alguns momentos, não funcionava elevador – você sabe 
disso –, só havia escada. 

Então, a gente conseguiu até treinar esse pessoal para tratar muito 
bem os participantes. No Rio de Janeiro, só havia 48 ônibus adaptados, 
naquela ocasião, e esses ônibus adaptados tinham que servir à popu-
lação, não é? Não podiam ser deslocados para a utilização durante os 
Jogos. Então, a nossa área de transporte, que era uma das minhas áre-
as, conseguiu fazer fora, com dinheiro privado, rampas de acesso para 
os ônibus, e a gente improvisou usando o próprio ônibus normal para 
atender o pessoal – até os atletas, não só o pessoal que estava assistindo. 

Então, é um detalhe de que eu gosto muito. Durante o Pan, havia 109 
lanchonetes do Bob’s nas instalações. Durante o Parapan, já diminuíram 
porque não havia tantas instalações. Mas todas elas foram adaptadas. A 
concessionária que ganhou, no caso, naquele momento, até rebaixou os 
balcões para atendimento com pessoas com deficiência, rampas para o 
pessoal chegar a todo lugar. 

Mas acho que isso, agora, já não é uma preocupação maior. Eu posso 
garantir a V.Exa. que os projetos feitos por nós, passados com as sedes – 
e as sedes estão fazendo isso –, são realmente a acessibilidade total nas 
instalações, nas 12 instalações. 

Eu acho que seria um negócio interessante de a gente fazer: de repente, 
a gente trazer aqui, em algum momento... Até aproveito a deixa, entran-
do no assunto mobilidade urbana, que não é nossa responsabilidade. A 
mobilidade urbana, que é o outro assunto de que você estava falando, a 
gente apenas monitora, junto com o governo federal. E nós vamos fazer 
isso a partir de Zurique, agora muito mais próximo. Começamos hoje – 
já conversamos com o Luís Fernandes –, a gente vai... Na verdade, são as 
sedes que são responsáveis, dentro de uma matriz de responsabilidades, 
de fazerem as obras de mobilidade. Quem sabe a gente não possa trazer 
aqui, numa próxima ocasião – esta é a ideia que eu estou dando, deputado 
Romário –, as 12 sedes, para cada uma falar. Acho – estou falando do que 
eu vejo no nosso relatório, que é apenas de monitoramento – que vocês 
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vão ter surpresas agradáveis sobre mobilidade urbana em alguns lugares. 
Está, sim, adiantado em alguns momentos; está, sim, sendo olhado com 
um carinho enorme pelos governantes. 

Eu tenho participado, a nossa área de transportes fez uma visita, 
agora, aos 12 aeroportos, e interagiu com a Secretaria de Aviação Civil 
(SAC); Infraero, Anvisa, todos os órgãos; e as autoridades, em cada ae-
roporto, estão checando as operações como vão ser; estão planejando 
com as cidades, porque ninguém faz nada sozinho. De novo: é o governo 
federal, é o governo estadual, é o governo municipal. A gente tem essa 
visão, mas seria legal, talvez, trazer aqui as sedes e elas explicarem o 
que está sendo feito em cada uma delas e os prazos de cumprimento. 
Eu tenho lá minhas luzinhas amarelas, sempre internas, a gente nunca 
briga pela imprensa – a gente tem dito isso o tempo inteiro – com as se-
des, são sempre respeitadas, a não ser pelo que ocorreu ontem. Mas não 
foi nossa culpa. Aliás, não foi culpa de ninguém. O material todo está 
sempre entre nós e o dividimos: “Oh! Sérgio, como está a obra aí?” “Oh! 
Miguel, como está a obra dali? Está andando? O que está acontecendo?” 
Nós dialogamos muito.

Então, é importante trazermos aqui para que ouçam. Mas tenham 
certeza de que, para a acessibilidade, a nossa equipe de arquitetos fez 
um estudo muito interessante, passou-o às sedes e elas estão respeitan-
do isso, dentro dos padrões de acessibilidade do país, e vão respeitá-lo 
muito. Você ficará, talvez, agradavelmente surpreso demais. Estou ven-
do você balançar a cabeça, mas com certeza todos vocês terão tranqui-
lidade de aqui chegar e mostrar isso.

Acho que seria importante chamar esses dois assuntos, que são res-
ponsabilidade, sim, de quem está construindo, e não é nossa.

Romário, sobre o projeto dos quatro estados para montarmos uma 
competição, a grande sorte nossa, que é legal, é ter o mesmo presidente 
no Comitê organizador e na CBF. Isso facilita essa interação. O Andrés 
não está aqui representando a CBF, mas posso levar esse pleito a ele, 
sobre o que falei antes na conversa: vamos levar essa situação, mas não 
só desses jogos da Seleção, mas quem sabe, sim, uma estratégia para 
fortalecer o futebol regional, como o senhor falou, de cada um deles ter 
seus clubes. A Bahia tem dois; Pernambuco tem três, tem mais, mais 
três principais, quatro; Belo Horizonte tem três.

Quando alguém falou aqui, logo no início, sem crítica alguma, que 
não estava vendo a Copa do Mundo chegar... Fui a Natal outro dia e 
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fiquei impressionado com as pessoas falando sobre aquilo. Aí entrei em 
um táxi, fui jantar fora, não sei se o Fábio Starling, que trabalha comigo, 
estava lá. Estava havendo um jogo e me parece que, depois do segundo 
tempo, o pessoal pode entrar sem pagar. Quando começa o segundo 
tempo, pode-se entrar. Aí o motorista de táxi disse que aquela seria a 
última corrida, pois ele iria para o estádio ver o ABC jogar. O fanatismo 
é igual ao nosso aqui, as pessoas amam aqueles times de lá e querem 
aquele futebol de lá.

Quem sabe, dentro desse processo de crescimento, se fortalecermos 
o futebol regional... Mas esse não é o projeto do COL, que não tem isso. 
Mas a nossa sorte é ter o mesmo presidente. Acho que levar isso a ele 
seria bastante interessante.

E eu, dentro desse espírito de sentir, desviando um pouco do assunto 
do Romário – mas essa é a minha resposta a ele –, é que fui a Recife ou-
tro dia e fiquei impressionado. No Rio de Janeiro, para quem mora lá, há 
muita obra acontecendo. Claro que lá há outro aspecto, que são os Jogos 
Olímpicos de 2016, para os quais há muitas intervenções. Mas as coisas 
estão acontecendo. Recife é um canteiro de obras, é impressionante.

A Copa das Confederações, ano que vem, está chegando. E a palavra 
do Jonas Donizette falando um pouquinho sobre otimismo... Bebeto fala 
muito comigo sobre otimismo. Ele diz: “Você acha que conquistei algu-
ma coisa na minha vida sem ter otimismo?” A gente tem que ser, sim, 
mas otimista com os pés no chão, como o Romário prega. 

Temos que vigiar, temos que cobrar. É papel da sociedade, é papel da 
imprensa, é papel de vocês aqui na Câmara, é papel do Senado. Vocês têm, 
sim, esse papel e nós respeitamos isso. Nós e nosso presidente temos isso 
como regra, não temos arrogância. Não tenho procuração para falar em 
nome da Fifa, mas ela também não tem. Vamos trabalhar para isso.

Recomendo que possamos trazer aqui as 12 cidades para que falem 
a respeito dos projetos de mobilidade, o que acho que seria bastante 
interessante, incluindo os aeroportos. Seria um processo não de ouvir 
de nós ou do governo federal... Claro que poderíamos, junto com o 
governo, abrir, falar alguma coisa do geral – e o governo federal tem 
coisa para falar disso, através do Ministério do Esporte –, mas as 12 
cidades poderão falar a respeito de seus projetos e respectivos estágios.

Acho que a proposta do Romário é interessantíssima, para que vocês 
tomem conhecimento. Tem problemas em alguns lugares, sim, mas tem 
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boas surpresas também. Desculpem-me por ter me estendido um pouco 
em relação ao Romário. 

Já entrando na mobilidade de que falei, quer dizer, desculpe-me, Romário...
O SR. COORDENADOR (Deputado Afonso Hamm) – Só informan-

do, Ricardo, que temos um convite já formulado e aprovado ao minis-
tro das Cidades para fazermos o debate na Comissão. Estamos acertando 
uma data de disponibilidade do ministro, para tratar do tema mobilidade. 
Inclusive, já temos esse agendamento, para fazer essa interação.

O SR. RICARDO TRADE – Mas eu recomendo com as cidades 
e com as sedes.

O SR. COORDENADOR (Deputado Afonso Hamm) – É uma su-
gestão boa.

O SR. RICARDO TRADE – Não vou entrar em detalhes, Manfredo, 
mas não é nossa função mesmo. Claro que forçamos e trabalhamos 
para que haja mobilidade. Esse é um grande legado também, as obras 
de mobilidade, que ficam para a cidade. É o que o Luís Fernandes dis-
se no início: não é que sejam necessárias à Copa do Mundo, mas ao 
nosso país. O aeroporto é necessário para que você, cidadão, seja bem-
-atendido ao chegar aqui, não é porque haverá uma Copa do Mundo, 
não tenham dúvidas disso. 

Está claro que a Copa do Mundo é um processo catalizador. Ela ace-
lera uma coisa que teria que vir à frente e aí torna-se público isso. Acho 
que esse é um momento importante de discutir, sim, e nós estamos com 
isso aí. Mas isso é realmente é uma matriz de responsabilidade entre o 
governo federal e as cidades-sede. 

Sobre o que o Deley disse, o foco de opinião, eu só queria chamar as 
duas sedes. Acho que é importante a gente falar.

Eu agradeço ao deputado Jonas Donizette pelas suas palavras. Quanto 
às redes sociais, nós vamos ter de levar para a Fifa essa recomendação 
dele. Acho a ideia interessantíssima. Mas, como qualquer entidade que 
cuida de algum produto, de algum esporte ou de alguma coisa, sempre 
tem suas regras. Nós vamos levar isso para ele, através do Saint Clair, 
que se encontra aqui, o nosso homem da área da comunicação. 

Acho que basicamente era isso. 
Quero agradecer ao deputado Vicente Candido, que foi relator da lei 

que nos ajudou. Acho que ele já saiu.
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Carlaile, já como mineiro aqui falando, eu tenho um imenso orgulho 
em ser mineiro. Saí de Minas e morei em São Paulo durante vinte anos, 
estou no Rio há sete. Morei lá na sua terra, em Veranópolis, durante um 
ano; então, eu sou um cidadão do Brasil, mas eu...

O SR. DEPUTADO CARLAILE PEDROSA – Terra da longevida-
de, Veranópolis.

O SR. RICARDO TRADE – Veránopolis é a terra da longevidade, 
lugar maravilhoso também. Mas eu não posso deixar de lado aqui Belo 
Horizonte, cidade onde fui criado. Eu não perco essa raiz mineira, mas 
eu te digo uma coisa. 

Não estou fazendo nenhuma defesa de nada. Isso também não é nos-
sa função, essa função de tratar do futebol e das federações e tudo a 
gente... Nós temos uma regra com o nosso presidente: eu não vou a ne-
nhum estádio sem avisar a federação local. Se eu vou... Até falei com o 
presidente da Federação do Rio Grande do Norte que outro dia iríamos 
lá. Sempre estamos chamando o presidente para participar. Isso faz par-
te do nosso processo, mas não é nossa função. 

Acho que também temos que ver o outro lado. Talvez, neste momen-
to, lá, por exemplo, você é atleticano, eu sou cruzeirense; nós não vamos 
brigar. Tem aqui mais um atleticano, que é o Fábio Starling...

Na verdade, houve uma interiorização do futebol. Talvez isso tenha 
levado um pouquinho mais o futebol para a região de Uberlândia, para a 
região de Sete Lagoas. Acho que também tivemos alguns ganhos. 

E eu fiquei aqui, só fazendo um testemunho final. Eu acho que a pri-
meira obra de estádio que ficou pronta foi o de Pituaçu, que foi um ne-
gócio muito bacana até para a questão de energia solar. Foi um trabalho 
muito interessante da Bahia.

Quanto ao Independência, estive lá com o governador e com o pre-
feito na inauguração. Fui representando o presidente Marinho. É im-
pressionante, eu conheço bem, o Fábio conhece, você conhece bem o 
Independência, um estádio dentro da cidade. O Independência realmen-
te vai virar para o Atlético uma fonte de renda, como você disse, sensa-
cional, se bem operado, como ele vai ser. Esses são pontos importantes 
para trazer mais renda para o futebol. 

O Independência, hoje, é um estádio com cobertura, bonito, com lu-
gar marcado, bem localizado, um estádio que tem toda a modernidade 
para atender bem. Não é modernidade “ah, quero ser moderno”, não é 
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nada disso; é para atender bem. Ninguém quer ter na sua casa o pior 
DVD, a pior televisão do mundo, ou a pior cama. Você quer ter coisas 
boas para você ir, é entretenimento. O futebol é um entretenimento fan-
tástico. E para ir a um estádio, você tem que ser bem atendido. Acho que 
é isso que todos nós aqui queremos; por isso, aquele eslaide meu.

Será que é um sonho? Não é, não. Acho que tudo isso que está sen-
do feito, claro que a responsabilidade final é deles, das cidades, das se-
des. Nós não construímos estádios nossos, como Comitê Organizador. 
Apenas damos as bases. O presidente nos dá essa orientação. Nós pode-
mos, sim, ser parceiros, dialogar e pensar em legado. Legado é isso, sim, 
é o que vai ficar depois, e a gente não tira isso da cabeça. O Fábio está 
aqui, é uma das pessoas, talvez, com mais experiência dentro do Comitê. 
Nós somos, hoje, mais de 80 profissionais. Nós não somos indicados por 
ninguém. Nós somos profissionais lá dentro, e nós estamos tentando 
procurar isto, sim, realmente uma coisa de legado. 

Além de fazer muito bem a Copa do Mundo, porque nós vamos fazer, 
porque eu volto a dizer: eu sou o mais entusiasta disso. Nós, brasileiros, 
somos muito bons. Eu falo isso. Às vezes recebo críticas, mas eu digo 
e repito, acho que não é uma crítica ruim, mas eu digo: “nós, brasilei-
ros, somos bons”. Olho para cada um de vocês. Sabemos, sim, trabalhar. 
Sabemos fazer bem feito. Somos bons no que fazemos.

Eu posso dizer, vocês visitaram o mundo inteiro. Eu trabalhei no 
esporte a vida inteira, fui lá fora, fui a Olimpíadas, fui a vários Jogos 
Olímpicos, fui a campeonatos mundiais e sei que nós fazemos bem e, 
muitas vezes, melhor. Esse, talvez, seja o ânimo de que precisamos, de 
vender para vocês, dizer para vocês: “apoiem, claro, sempre com a visão 
democrática de realmente ver os lados e o que está ocorrendo. Nós esta-
mos fazendo algo que vai ser muito bom para o país”. 

E não estou falando “nós”, estou falando o geral, porque o Comitê tem 
uma ação muito restrita. Ele é uma entidade privada, subsidiada pela 
Fifa, recebe dinheiro da Fifa para operar o evento no dia a dia, para fa-
zer todo esse planejamento, o planejamento em conjunto com as sedes. 
Mas o país está fazendo, as cidades estão fazendo. E é impressionan-
te, talvez vocês não testemunham isso, mas o Fábio Starling, que está 
aqui, pode testemunhar – ele fala com as sedes todos os dias. Ele é 
o nosso gerente-geral de relacionamento com as sedes. Apesar de eu 
falar muito, é impressionante o nível de colaboração e de interesse 
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das pessoas. Todos querem entregar. Por isso, vocês tenham certeza 
de que nós vamos entregar. 

Carlaile, eu lhe agradeço. A única coisa que eu vou falar é a seguin-
te: eu acho que pode ter mais ações. Aquele negócio que você disse, 
de ter ido ao La Bombonera, é fantástico. Outro dia eu fui ao Estadio 
Centenario. Foi horrível a tensão que eu tive lá. Mas lá existe um negócio 
legal, que é o museu. O museu é superbacana, tem a mesa da primeira 
reunião da Federação, que está ao lado do estádio. Ele até é operado por 
um amigo meu. Não estou fazendo uma defesa, não. Um amigo meu do 
Uruguai opera aquele museu. Ele me levou lá, tem um negócio bacana, 
um vídeo, é muito legal. 

Por exemplo, a calçada da fama, aqui no Maracanã, é um sucesso. 
Poderia ser que, em cada estádio desse, depois da Copa do Mundo, se 
fizesse uma galeria para que passasse a ser um lugar de visitação. Estou 
dando ideias aqui só para que todos tenham... Não vou colocar lá, o 
Forlán do Uruguai vai jogar aqui em Brasília, ou vai jogar lá em Manaus; 
ou o Messi vai jogar, ou o nosso Neymar. Você vai lá naquele momento 
e tira a mão dele, põe lá dentro, isso fica depois para a posterioridade e 
para que as pessoas visitem. 

Eu só quero deixar esta mensagem final. Eu corri todas aqui. Quero 
dizer o seguinte – é uma mensagem de otimismo –: a gente vai entregar 
como país.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Muito bem. Nós 

queremos uma salva de palmas para o nosso palestrante, Dr. Ricardo 
Trade, porque está com doutorado nesta organização.

Eu queria fazer uma ressalva importante. Os estádios, no atual mo-
mento, estão andando muito bem, tanto é que nós temos focado em 
outros temas complementares. Se os estádios estivessem sob uma má 
gestão, em outra situação, nós estaríamos falando exatamente com pro-
fundidade e a crítica seria voltada aos estádios. 

Portanto, nós queremos realmente reconhecer que a gestão está sen-
do feita sob a competência do presidente da CBF, Marinho, que abriu a 
CBF num diálogo mais aberto e seguindo naturalmente a competência 
do Ricardo, mas com outro modelo, que também favorece o entendi-
mento e as interações – e ela é verdadeira.
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Queria cumprimentar e agradecer ao Manfredo, na condição de vice-
-presidente da Federação Baiana de Futebol, falando aqui em nome da 
Federação; a todos os parlamentares e também aos líderes que vão parti-
cipar dos dois próximos painéis. Nós ainda temos dois painéis logo após 
o nosso almoço ou o lanche que está sendo oferecido. 

Só quero lembrar o que são os dois painéis. Eu queria mostrar a com-
petência da Comissão de Esporte e Turismo na organização. Agora nos 
aproximamos das 13 horas, portanto, temos uma 1 hora de intervalo. Às 
14 horas, pontualmente, vamos iniciar, sob a coordenação do deputado 
Romário, o painel “Gestão de Estádios Multiuso”, com os palestrantes 
João Gilberto Vaz, Sérgio Landau, diretor do Botafogo; Andrés Sanchez, 
diretor da Confederação Brasileira de Futebol e do COL da nossa CBF. 

E como debatedores nós teremos também o representante da 
Federação e do Clube Atlético Paranaense.

É importante lembrar a coordenação do próximo painel, o das 16 
horas, que será do deputado Carlaile. Nós invertemos, eu estaria coor-
denando o outro painel, que é o terceiro, às 16 horas, “As competições 
e a presença de público nos estádios”, que é um tema importantíssimo. 
Portanto, pedimos a permanência e também a participação nesses dois 
painéis, cujo palestrante será o Dr. Virgílio Elísio, que é diretor de com-
petições da Confederação Brasileira de Futebol. 

Queria destacar, também, a interlocução do Vandemberg. Quero lhe 
cumprimentar, porque a sua assessoria parlamentar aqui no Congresso 
tem sido de muita qualidade e nos cria essa condição de acesso. Eu que-
ria lhe cumprimentar.

Damos por encerrada a reunião, com uma salva de palmas para os 
nossos palestrantes e para todos aqueles que contribuíram. Retornamos 
dentro de uma hora.

Muito obrigado.
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