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Timão planeja puxadinho pelo primeiro jogo
Arquibancada temporária pode ser a solução para nova casa corinthiana receber a abertura da Copa de 2014
O sonho corintiano de ver sua nova casa receber a abertura da Copa de 2014 pode ser realizado. Mas a solução seria temporária. Construir uma
arquibancada tubular é a proposta dos engenheiros responsáveis pelo estádio em Itaquera, na Zona Leste da capital, para aumentar a capacidade de
48 mil para 65 mil, exigência da Fifa para receber o jogo inaugural.
A entidade máxima do futebol não proíbe esse tipo de construção em Mundiais. Tanto que Já ocorreram partidas de Copa em estádios com essa
estrutura antes, assim como de outros eventos importantes (veja ao lado). E a arquibancada tubular cumpriria os planos do presidente Andrés
Sanchez, que vê um estádio para um público maior como um problema, um gerador de custos.
O ministro dos Esportes, Orlando Silva, se manifestou a favor do puxadinho da Fiel em evento ontem, no Parque São Jorge. "A Fifa não pode
obrigar o clube a construir mais do que o necessário. E pode sim ter arquibancada tubular", disse.
Silêncio
O escritório carioca responsável pelo projeto do Fielzão não comenta sobre a construção de uma estrutura temporária. Rodrigo Paiva, diretor de
comunicação da CBF, não acredita que o Timão fará uma tubular. Se fizer, não garante que o projeto seria aprovado pela Fifa. "Ela tem as
exigências dela. Se tiver algo fora do pedido, ela certamente irá negar e nós comunicaremos o Corinthians", completou.
Roberto Kochen, diretor do Instituto de Engenharia, pede cautela ao responsáveis na hora de decidir fazer "degraus extras". "O ideal seria aumentar
logo o estádio para 65 mil lugares. Se não der, tudo tem que ser muito bem planejado. Mas dá para receber a Copa", disse.

