
  

Lula deve sancionar projeto de criação de secretaria para 
Copa-2014.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar, nos próximos 
dias, o projeto aprovado pelo Senado que cria a Secretaria Nacional de 
Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, vinculada ao Ministério do 
Esporte.
De acordo com o assessor especial do Futebol no Ministério, Alcino 
Reis, caberá à nova secretaria "coordenar todas as ações de governo 
relacionadas à Copa de 2014, bem como fiscalizar o cumprimento de 
todas as medidas relacionadas à promoção desse megaevento, entre 
elas as normas do Estatuto do Torcedor".



  

Entre as primeiras medidas que entrarão na agenda da nova secretaria,
Reis destaca uma licitação no valor de R$ 80 milhões, prevista para 
dezembro deste   ano, destinada à compra de equipamentos de segurança 
a serem instalados nos doze estádios onde serão realizados os jogos do 
Mundial,  como câmeras de televisão e catracas eletrônicas. 
A secretaria contará com funcionários do próprio Ministério e seu 
orçamento só será definido na revisão orçamentária do ano 
que vem, segundo o assessor¹.

 
¹Efe. 09/11/2009 - 17h24. Lula deve sancionar projeto de criação de secretaria para Copa-2014. Disponível em:< 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u649774.shtml> Acesso em: 02.12.2009



  

Orçamento previsto

Pelas contas do governo, a Copa deve atrair 500 mil estrangeiros, que 
gastariam até R$ 3 bilhões.
a estimativa de gastos para o torneio. 

R$ 8,5 bi
ONDE Infra-estrutura.
QUEM GASTA Governo.
Grana para a infra-estrutura das cidades-sede. Segundo a Fifa, 4 
candidatas precisam aumentar seu aeroporto e 6 não têm transporte 
público estruturado para receber adequadamente os jogos.



  

R$ 2 bi
ONDE Reforma e construção de estádios.
QUEM GASTA Iniciativa privada.
A aposta é que os governos locais busquem capital privado para fazer decolar 
os projetos. Em troca, os empresários teriam o direito de administrar os    
estádios por no mínimo 20 anos, para, em tese, obter lucro.

R$ 700 mi
ONDE Instalações oficiais.
QUEM GASTA Fifa.
Este é o único dinheiro garantido. A Fifa afirma que ela mesma vai bancar a 
construção de estruturas de apoio para os jogos, da sede do comitê    
organizador, dos centros de mídia e das centrais de segurança¹.

¹GRANGEIA, Mario. Vale a pena ser sede da Copa 2014? Disponível em:<
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_269590.shtml> Acesso em: 03.12.2009.

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_269590.shtml


  

Orçamento

Responsável pela consultoria financeira do Comitê Organizador da Copa 
do Mundo de 2014, o ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, 
diz: o principal papel do governo é criar um marco regulatório que 
atenda as exigências da Fifa, o que abrirá caminho para que os 
investidores se interessem pelas obras e assim invistam por meio de 
PPPs (Parcerias Público Privadas). Essas obras seriam realizadas de 
qualquer maneira. A Copa do Mundo só vai fazer com que elas sejam 
aceleradas².

²CHAHAD, Allen; MAGALHÃES, Vagner. Brasil receberá Copa 2014 sem saber quanto vai gastar. Disponível 
em:<http://esportes.terra.com.br/interna/0,,OI2028086-EI2045,00.html>  Acesso em: 02.12.2009. 



  

Quanto aos problemas ambientais?

Segundo o doutor Humberto Angelo, A pergunta que não encontra 
resposta é: por que o desmatamento não cessa?

Recentes pesquisas desenvolvidas no Departamento de Engenharia 
Florestal da Universidade de Brasília mostraram que o desmatamento 
tem sido influenciado pelo aumento da população na região Norte, a 
extensão da malha viária, a expansão do rebanho bovino regional, o 
preço dos produtos agrícolas e a produção madeireira.

A primeira medida seria inverter essa lógica perversa e atribuir maior 
valor à floresta.¹

¹ANGELO, Humberto. Desmatamento da floresta amazônica. Disponível em:<
http://www.unb.br/noticias/unbagencia/artigo.php?id=72> Acesso em: 02.12.2009.

http://www.unb.br/noticias/unbagencia/artigo.php?id=72


  

A copa do mundo de 2014 trará encargos que
não podem ser desprezados como aumento de consumo da população 
(maior produção de lixo), segurança pública etc e reflexões
inegáveis para o desenvolvimento sustentável do
país responsável pelo megaevento como    investimento em educação.



  

Reflexões

Os veículos de comunicação têm, ao longo dos anos, questionado a 
exclusão do continente sul-americano na realização de copas do 
mundo de futebol. Terão passado 36 anos entre a última – que foi 

realizada na Argentina, em 1978 – e a do Brasil, em 2014.
Temos observado uma série de posicionamentos sobre a realização da 

Copa do Mundo no Brasil, muitos contrários e outros tantos 
favoráveis, o que nos conduz a algumas reflexões.



  

Argumentos contra o evento...

Muitas vezes, os críticos à realização desse projeto são balizados 
por questionamento quanto à provável malversação dos recursos
públicos a serem utilizados, e não acreditam na retórica apresentada
por dirigente de entidade esportiva, de que maciço volume de 
recursos financeiros virá da iniciativa privada.
Outras pessoas assumem posicionamentos político-ideológicos,
advertindo que os governos utilizam essas ações populares 
como mecanismo de fortalecimento da máquina governamental,
objetivando a perenização no poder. 
Há os que alegam que o investimento direto dos recursos em
ações sociais traria muito mais benefícios à sociedade, minimizando 
o estado de penúria por que passa boa parte dos brasileiros.
Isso dentre outras tantas ponderações.



  

Argumentos a favor do evento...

Os que defendem veementemente a presença desse evento em 
nosso país, e dizem que a mera indicação do país como sede da 
Copa de 2014 já atrai favoravelmente a atenção das pessoas 
para o Brasil.
Mencionam que as obras a serem realizadas trarão empregos para uma
grande massa de trabalhadores e que, além da construção civil, 
o turismo será definitivamente consolidado como agente captador
de recursos para a economia do país – com qualificação de
mão-de-obra, adequação de instalações e oferta de um
produto atrativo e diferenciado. 
Afirmam que ocorrerá uma sensível melhora no saneamento básico
e no transporte, mormente nas cidades-sede da 
competição e em suas regiões metropolitanas.



  

    Os mais ligados ao futebol – e crédulos em uma onda de moralidade e 
capacitação dos dirigentes para cumprirem com competência os seus papéis 
– ressaltam que ocorrerá uma grande melhora na gestão das entidades e 
dos clubes esportivos, com reflexos que se farão sentir antes, durante e após 
a Copa do Mundo de 2014.



  

Conclusão do autor

    O que importa realmente é que a Copa do Mundo de 2014 será 
realizada em nosso país, e o que devemos fazer é nos preparar        
– da melhor maneira possível – para desempenhar o nosso papel. 
Desempenhar o nosso papel significa desenvolver e ampliar as 
competências ne-                                                       cessárias  para 
transformar    esse                                                      grande evento 
em   um   poderoso                                                      instrumento de  
desenvolvimento                                                         social tecno-
lógico e financeiro                                                      e, também, estar 
atentos para exercer                                                  o direito cidadão 
de exigir o  melhor                                                       para o nosso  
país¹.

¹AZEVÊDO, Paulo H. Copa do mundo de 2014 no Brasil: avanço ou retrocesso?. Disponível em:<
http://www.unb.br/noticias/unbagencia/artigo.php?id=124> Acesso em: 02.12.2009.

http://www.unb.br/noticias/unbagencia/artigo.php?id=124
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