Senhores Presidentes, Secretários-Gerais e membros da nossa família da FIFA,
Imaginem o dia de abertura da Copa do Mundo FIFA™ 2026.
Três jogos em três países – Canadá, Estados Unidos e México – com enormes FIFA Fan Fests™
em cada Cidade-Sede e em toda a América do Norte.
Seria um dia de abertura sem igual, e é o que propusemos na nossa histórica Candidatura Unida.
É outro exemplo de como a nossa candidatura, como mencionamos na nossa última carta,
conseguirá oferecer a experiência, a infraestrutura e os recursos necessários para sediar a maior
Copa do Mundo FIFA™ da história com sucesso em 2026.
Uma abertura com três jogos em três países seria uma celebração internacional do futebol sem
precedentes e um pontapé inicial inspirador para a maior Copa do Mundo FIFA™ da história.
Os apitos iniciais também marcariam o início de uma nova era do futebol.
A nova e ampliada Copa do Mundo FIFA™ – 48 países e 80 jogos – será um empreendimento
extraordinário. Ao aliar as nossas forças na Candidatura Unida, os três países oferecem o que
nenhum outro país pode concretizar sozinho.
As 23 cidades que competirão para ser uma das 16 Cidades-Sede finais oferecem estádios de
classe internacional, assim como centros de treino e concentração que já estão construídos e em
operação. Com a nossa avançada rede de transportes, os jogadores e fãs poderão viajar
facilmente para os jogos nos três países.
Nesse sentido, 2026 tem a oportunidade de ajudar a criar um novo legado – um plano para as
candidaturas conjuntas que fazem parte da visão da FIFA para o futuro e que promoverão as
reformas da FIFA 2.0. Isto inclui torneios com sucesso comercial e sustentabilidade ambiental.
Em suma, a decisão que a nossa família da FIFA tomará no dia 13 de Junho em Moscovo será de
importância estratégica para o futuro do futebol no próximo século. O sucesso de uma Copa do
Mundo FIFA™ 2026 sediada nos nossos três países ajudaria a abrir as portas para países no
mundo inteiro – grandes e pequenos – se unirem para sediar futuros torneios como vizinhos e
amigos.
Obrigados pela atenção. Continuaremos a manter contato com os senhores e as respectivas
federações para discutir a nossa Candidatura Unida e como podemos trabalhar em conjunto –
como uma família global unida do futebol – para estabelecer a próxima grande era do futebol.
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