
Q
uando os cariocas festeja-
vam a escolha para sediar 
as Olimpíadas de 2016 
ou a Copa do Mundo de 

2014, ninguém foi informado das 
conseqüências, nem de quanto isso 
ia custar. Já começam a aparecer 
os primeiros impactos. Como sem-
pre, os governantes e os empre-
sários querem que os mais pobres 
paguem a conta. Com o início das 
primeiras obras viárias, aparecem 
seus trágicos impactos sobre mui-
tos bairros populares. Os direitos 
humanos estão sendo violados. O 
direito à moradia está sendo atro-
pelado pelos tratores e pela política 
dos governos.

O corredor Transoeste (Barra da 
Tijuca - Santa Cruz e Campo Gran-
de) pretende remover 523 famílias. 
O projeto da Transcarioca (Barra 
– Galeão) prevê mais de três mil 
remoções forçadas. E ainda não 
divulgaram os detalhes de muitos 
outros projetos. 

Eles falam que nossos bairros 
e as moradias populares são ir-
regulares, mas não há nada mais 
irregular que a forma como estão 
agindo. Total falta de transparência, 
desprezo pela legislação e pelos di-
reitos humanos, coação e violência 
são, até agora, a cara da Copa e 

das Olimpíadas.
Nas comunidades atingidas pe-

las obras da Transoeste (Restinga, 
Vila Harmonia, Vila Recreio II, No-
tre Dame e Guaratinga) e Transca-
rioca (Campinho) está ocorrendo 
a mesma coisa: inicialmente, um 
eficiente “convencimento”, feito de 
informações falsas, promessas e 
ameaças. Em seguida, o despejo 
violento e a demolição das casas, 
sem qualquer consideração por ido-
sos, crianças ou doentes. Não pou-
pam ninguém, nada respeitam. Em 
Campinho, destruíram o conjunto 
arquitetônico do Caminho Imperial; 
na Vila Harmonia, em inaceitável 
violação ao direito de livre exercício 
da religião, que está na constitui-
ção, destruíram dois Terreiros de 
Candomblé na Vila Harmonia.

Na chantagem que chamam de 
“negociação”, oferecem duas op-
ções. A primeira é um apartamento 
do programa Minha Casa, em Cos-
mos ou Campo Grande, há 30 e 
60 km de distância, sem qualquer 
infra-estrutura, sem escolas, sem 
transporte. A segunda é uma inde-
nização irrisória, que não permite 
comprar uma residência equivalen-
te na região. Pequenos comércios 
ou oficinas, de que depende a sub-
sistência de muitas famílias, não 

recebem nem mesmos estas miga-
lhas. Tudo isso para entregar ter-
renos valorizados para as grandes 
empreiteiras enriquecerem a custa 
da expulsão dos moradores atuais.  

Quem resiste é ameaçado: se 
não aceitar “a negociação”, fica-
rá sem nada. “Vamos derrubar de 
qualquer jeito, melhor aceitar a ne-
gociação”, é o que dizem.

As comunidades de Vila Harmo-
nia, Recreio II e Restinga já enca-
minharam denúncia e pedido de 
suspensão das violências à Comis-
são Interamericana de Direitos Hu-
manos da Organização dos Estados 
Americanos (CIDH-OEA). O Brasil 
assinou o Tratado Interamericano 
de Direitos Humanos e as ações 
contras as comunidades são uma 
violação dos direitos assegurados 
por esse Tratado e pela constitui-
ção. Ou será que a ditadura ainda 
não acabou? 

A Vila Autódromo ocupa área 
cobiçada pela especulação imobi-
liária. Desde o Panamericano essa 
comunidade tem derrotado as ten-
tativas de remoção. Como os mora-
dores ocupam legalmente a terra, 
agora o governo vem com o ar-
gumento de que se trata de “área 
de proteção ambiental”.  Esquisito, 
né? Parece que só a área ocupada 

por trabalhadores pobres tem que 
ser “protegida”, pois tudo o mais é 
permitido: os chamados “lotes mo-
lhados” dentro do polêmico Plano 
de Estruturação das Vargens, ou o 
aterro em curso na Lagoa Jacare-
paguá para a realização do Rock in 
Rio.

Relatório do Centro sobre Direi-
to a Moradia e Remoções, do Cana-
dá, comprova: nas cidades com 
grandes eventos esportivos tem 
havido remoções forçadas, ex-
pulsões de comunidades pobres 
ou discriminadas. Em Pequim, 
foram removidos um milhão e 
meio. Na África do Sul, vende-
dores ambulantes e população 
de rua foram enxotados para as 
periferias distantes. 

Estas pessoas não foram mos-
tradas ao mundo pelas transmis-
sões de TV. A discriminação e seu 
sofrimento nos lembram que os 
Direitos Humanos e o Direito à Mo-
radia valem mais que o Direito da 
FIFA e do Comitê Olímpico.

É JOGO SUJO EXPULSAR AS 
COMUNIDADES. 

MORADIA É UM DIREITO 
HUMANO. NÃO ÀS REMOÇÕES!

,

EsportEs sim, NEgociatas Não!
O Jornal do Comitê 

Popular da Copa e das 
Olimpíadas do Rio de 
Janeiro é uma inicia-
tiva de movimentos 

populares, organizações não-
governamentais, universidades 
e movimentos de resistência de 
comunidades atingidas pelos 
projetos e investimentos feitos 
para a Copa e as Olimpíadas. 

No momento em que a pro-
paganda oficial intoxica a po-
pulação, este Jornal será um 
espaço para informar o que re-
almente acontece hoje na nossa 
cidade e na grande negociata em 
que se transformaram os mega-
eventos. Será um espaço para 
divulgar e apoiar a luta dos que 
resistem às violações a seus di-

reitos humanos, à violência e às 
remoções forçadas, assim como 
dos que não silenciam quando o 
patrimônio público é entregue às 
grandes empreiteiras e aos es-

peculadores, às grandes corpo-
rações nacionais e estrangeiras 
que fazem parte da indústria do 
esporte. Será também um es-
paço para defender uma outra 
concepção de esporte, associado 
à educação e à saúde, e não ao 
negócio e às negociatas.

Nossa luta é para que a popu-
lação carioca, como um todo, seja 
ouvida e participe dos processos 
decisórios quanto ao destino de 
nossa cidade, às prioridades de 
investimentos. Nos dirigmos as-
sim aos governos federal, es-
tadual e municipal, ao COB, ao 
COI, à FIFA. Mas nos dirigimos, 
sobretudo, aqueles que querem 
que estes eventos sirvam para 
conquistarmos uma cidade social 
e ambientalmente mais justa.

PARTICIPE DO COMITÊ 
POPULAR DA COPA E DAS 

OLIMPÍADAS
O nosso objetivo é que este 

veículo de comunicação seja um 
espaço alternativo e independen-
te para pessoas e grupos que tem 
tido seus direitos violados, seja 
por processos de violência e dis-
criminação, seja por despejos for-
çados.

Organize-se em sua associa-
ção, sindicato e movimento a copa 
e as olimpíadas devem servir ao 
povo e não aos grandes emprei-
teiros e especuladores

PELO DIREITO À MORADIA. 
NÃO ÀS REMOÇÕES

Entre em contato:
www.comitepopulario.wordpress.com

Jornaldo Comitê Popular 
da Copa e   
Olimpíadas do Rio

O

Veículo de diVulgação do comitê PoPular da coPa e olimPíadas do rio                                                        março de 2011

DirEitos HUmaNos E DirEito À moraDia 
X DirEitos Da FiFa E Do comitÊ oLÍmpico
O



O futebol é uma das 
paixões do povo bra-
sileiro. Amamos os 
esportes. Vibramos 

quando nossos atletas compe-
tem e conquistam medalhas. 
Também é verdade que gos-
tamos de receber pessoas de 
outras regiões e outros países. 
Somos acolhedores com visi-
tantes e turistas. Por isso, a 
maioria dos cariocas comemo-
rou quando o Rio foi escolhido 
para sediar as Olimpíadas em 
2016 e a Copa em 2014. 

Mas a verdade é que even-
tos como estes são parte de 
um modelo de planejamento 
urbano que favorece os gran-
des negócios. Grandes proje-
tos, operações urbanas e de 
“renovação urbana”, o abur-
guesamento em diferentes 
áreas de cidade, eis o que vem 
sendo chamado de “planeja-
mento estratégico” e “empre-
sariamento urbano”. 

Passadas as comemorações 
do primeiro momento, começa-
mos a ver que os investimentos 
serão voltados para valorizar 
enormes áreas, em benefício 
das grandes empreiteiras e do 
capital especulativo. A Copa e 
as Olimpíadas são um grande 
negócio. Se depender deles, 
o legado de que tanto falam, 
como já aprendemos com o 
Panamericano, será a rapina 
dos cofres públicos, o apro-
fundamento da desigualdade 
urbana, os fabulosos lucros do 
capital ...e, claro, as gordas 
gorjetas que os políticos dos 
partidos, que nos governam, 
receberão muitas vezes sob a 
forma de contribuição para a 
campanha eleitoral.

Para realizar seus negócios 
não vacilam diante de nenhum 
obstáculo. Se há uma legisla-
ção que impede edifícios mui-
to altos, faça-se uma nova lei. 
Se os investidores acham que 
não devem pagar impostos, 
outra nova lei para livrá-los 
do incômodo. Nem Plano Dire-
tor, nem Estatuto da Cidade! 
Estão fazendo a cidade da 
exceção. 

COPA, OLIMPÍADAS E O 
RIO DE JANEIRO

No Rio de Janeiro é claro 
o compromisso dos governos 
com esta perspectiva. Em pú-
blico, na propaganda, falam 
da importância do esporte 
para a educação dos jovens 
e para a atração de turistas e 
investimentos; nos corredores 
dos palácios fazem negócios e 
cumulam de benefícios os capi-
talistas. Este recebe terras pú-
blicas de mão beijada, aqueles 
empréstimos públicos a juros 
subsidiados, todos ganham de 
presente isenções de impos-
tos e liberdade para construir 
o que quiserem em qualquer 
lugar que escolherem. Numa 
cidade onde falta água, sane-
amento, atendimento à saú-
de, moradia digna, onde os 
professores recebem salários 
miseráveis, o Maracanã, cuja 
reforma para o Panamericano 
consumiu mais de 300 milhões 
de reais, agora vai engolir 800 
milhões. É a farra com dinhei-
ro público. 

E os governos que tratam de 
forma tão amigável os grandes 
capitalistas não são tão ami-
gáveis com os moradores da 

cidade, sobretudo quando se 
trata de trabalhadores pobres. 
Estão previstas remoções de 
130 favelas até as Olimpíadas. 
Para a construção de 3 grandes 
vias rodoviárias (Transcarioca, 
Transoeste e Transolímpica) 
serão necessários milhares de 
despejos, em aberta violação 
do direito humano à mora-
dia (ver, nesta edição, artigo 
“Direitos Humanos e Direito à 
Moradia x Direitos da FIFA e 
do Comitê Olímpico”). Os 73 
terrenos do Metrô, todos em 
áreas com infraestrutura, ao 
invés de usados para habita-
ção popular, serão vendidos 
para fazer caixa para o metrô, 
conforme prometido ao Co-
mitê Olímpico Internacional. 
A Zona Portuária, onde cerca 
de 70% do solo é público, está 
sendo entregue a grandes pro-
motores imobiliários. 

A política de segurança já 
mostrou que pretende ape-
nas criar zonas de paz (e de 
muros) no entorno dos equi-
pamentos esportivos, nas vias 
de acesso dos turistas, e nas 
áreas valorizadas ou em vias 
de valorização. Falam em or-
dem pública, mas são incapa-
zes de estabelecer um mínimo 
de ordem na própria polícia - 
despreparada, violenta e cor-
rupta.

VAMOS À LUTA POR 
NOSSOS DIREITOS

Evitar as críticas e criminali-
zar os críticos é o caminho es-
colhido pelos dominantes para 
impedir os conflitos urbanos e 
as reivindicações trabalhistas. 
Aqueles que lutam e protestam 

são apresentados pela grande 
mídia como inimigos da cidade 
e da festa olímpica. São pin-
tados como estraga-festas... 
Esquecem de dizer que estes 
não foram convidados para a 
festa e que a farra é exclusiva 
para os grandes, os tubarões, 
os grandes empresários. 

Coerção e consentimento, 
criminalização dos pobres e 
patriotismo da cidade, esta a 
velha forma para esmagar a 
crítica e a resistência. 

Com a realização do PAN 
2007 no Rio, muitas manifes-
tações, antes, durante e de-
pois do evento, foram realiza-
das. Conquistamos algumas 
vitórias e muito aprendemos 
com o Comitê Social do Pan. 
Impedimos a destruição do 
Parque do Flamengo e a remo-
ção na Vila Autódromo. Agora 
é continuar com a experiência 
de luta. Estão sendo criados 
os Comitês Populares da Copa 
em várias cidades: Porto Ale-
gre, Fortaleza, Brasília, Belo 
Horizonte são algumas. 

No Rio, já nasceu o COMITÊ 
POPULAR DA COPA E OLIMPÍA-
DAS, para defender o direito à 
moradia e impedir novas remo-
ções, para fiscalizar e denun-
ciar a farra com recursos públi-
cos, para exigir investimentos 
de interesse social, para impe-
dir que o negócio se apodere 
dos jogos e da cidade.

ORGANIZAÇÃO E LUTA 
PELOS NOSSOS DIREITOS.

ESPORTES SIM, 
NEGOCIATAS NÃO !

VIVA O COMITÊ POPULAR 
DA COPA E OLIMPÍADAS 

DO RIO!

EsportE oU NEgÓcio: 
a copa, as oLimpÍaDas E a Nossa ciDaDE

O
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Pan (3,6 bi) + jogos militares (1,4)  
+ copa (33)  + olimpiada (28) = 56 
bilhoes de reais aproximadamente

Reconstrução de Teresópolis – uma 
das cidades mais afetadas pelas 
recentes chuvas – 550 milhões 
aproximadamente

Aluguel Social para impactados pe-
las chuvas – Angra dos Reis; Nite-
rói e Região Serrana – 400 reais

Investimentos (R$) – Fonte: Fó-
rum Popular de Orçamento do Rio 
de Janeiro

Saúde 2008 - 68 milhões de reais
Saúde 2009 - 25 milhões de reais
Educação 2008 - 90 milhões de reais
Educação 2009 - 76 milhões de reais

PAN 2007

Projeção inicial – 400 milhões de reais
Custo Total- 3,6 bilhões de reais (aprox)
Mais de 95% de recursos públicos
(Dados Tribunal de Contas da União)

COPA DO MUNDO 2014

23 bilhões de reais – 98,56% de 
Recursos públicos (Dados TCU)

Estádios- 2014, segundo infor-
mações do jornal “O Estado de S. 
Paulo” Orçamento brasileiro desti-
nados às arenas para o Mundial é 
maior do que o das últimas quatro 
Copas:

2014- R$ 5,07 bilhões, cerca de US$ 3 • 
bilhões de dolares 
1998- França 98- 2,6 bilhões de dolares• 
Coreia do Sul/ Japao 2002- 2 bilhões de • 
dolares
Alemanha 2006- 1,8 bilhões• 
África do Sul 2010 2,2 bilhões • 

12 cidades brasileiras vão sediar 
a Copa do Mundo Fifa de 2014, são 
elas: Belo Horizonte, Brasília, Cuia-
bá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, 
Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo. 12 
projetos de estádios:

 
Belo Horizonte 

(Estádio do Mineirão)
- Nome oficial: Estádio Governador 
Magalhães Pinto 
- Custo: R$ 743,4 milhões (estádio e 
esplanada) 
- Construtoras: Construcap, Egesa e Hap 
- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: 2013
 

 Brasília 
(Estádio Mané Garrincha)

- Nome oficial: Estádio Nacional Mané 
Garrincha 
- Custo: R$ 696 milhões 
- Construtoras: Via Engenharia e 
Andrade Gutierrez 

- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: Sem previsão 

 
Cuiabá (Arena Pantanal)

- Nome oficial: Arena Pantanal / Estádio 
José Fragelli 
- Custo: R$ 342 milhões 
- Construtoras: Santa Bárbara e Mendes 
Júnior 
- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: 2012 
 

Curitiba (Arena da Baixada)
- Nome oficial: Estádio Joaquim Américo 
Guimarães 
- Custo: R$ 130 milhões 
- Construtoras: não definido 
- Início das obras: 2011 
- Conclusão das obras: 2012 

Fortaleza (Estádio Castelão)
- Nome oficial: Estádio Governador 
Plácido Castelo 
- Custo: R$ 452,2 milhões 
- Construtoras: Consórcio Galvão, 
Serveng e BWA 
- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: sem previsão 
 

Manaus (Arena Amazônia)
- Nome oficial: Arena Amazônia / 
Estádio Vivaldo Lima 
- Custo: R$ 499,5 milhões 
- Construtoras: Andrade Gutierrez 
- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: 2013 

 
Natal (Estádio das Dunas)

- Nome oficial: Arena das Dunas 
- Custo: R$ 420 milhões 
- Construtoras: não definido 
- Início das obras: 2011 
- Conclusão das obras: 2012 

 
Porto Alegre (Estádio Beira-

Rio)
- Nome oficial:Estádio José Pinheiro 
Borda 
- Custo: R$ 155 milhões 
- Construtoras: não definido 
- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: sem previsão 

 
Recife (Arena Pernambuco)

- Nome oficial: Arena Pernambuco 
- Custo: R$ 464 milhões 
- Construtoras: Odebrecht, ISG e AEG 
Facilities 
- Início das obras: 2010 

- Conclusão das obras: sem previsão 
 

Rio de Janeiro
(Estádio do Maracanã)

Nada mais justo que realizar a 
final da Copa do Mundo de 2014 
no estádio que é um dos maiores 
símbolos do futebol brasileiro. A 
reforma do Maracanã compreende 
a redução da capacidade a 76 mil 
lugares, reconstrução da arquiban-
cada inferior, geometria oval (para 

melhorar curva de visibilidade), 
108 camarotes e acesso por rampa 
monumental.

- Nome oficial: Estádio Jornalista Mário 
Filho 
- Custo: R$ 1,2 bilhões
- Construtoras: Andrade Gutierrez, 
Odebrecht e Delta 
- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: sem previsão 

 
Salvador (Arena Fonte Nova)

- Nome oficial: Estádio Octávio 
Mangabeira 
- Custo: R$ 591 milhões 
- Construtoras: Odebrecht e OAS 
- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: sem previsão 

 
São Paulo  

(Arena Corinthians)
- Nome oficial: Arena Corinthians 
- Custo: R$ 600 milhões 
- Construtoras: Odebrecht 
- Início das obras: 2010 
- Conclusão das obras: 2013 

Olimpíadas Rio 2016 * 
INSTALAÇÕES  
ESPORTIVAS  
PENDENTES

NATUREZA DA 
OBRA

VALOR/ R$  
(MILHÕES)

Vila Olímpica construção 1

Centro Olímpico de Treinamento 
(COT)** construção 813,2

Arena Olímpica de Deodoro*** construção 144,4

Parque Radical - Ex-Park construção 100,7

Centro Olímpico de Tênis construção 92,2

Estádio Olímpico de Desportos 
Aquáticos construção 75,7

Centro de Pentatlo Moderno construção 3,8

Centro Olímpico de Hóquei construção 1,5

Vila Olímpica construção 1

Centro Nacional de Hipismo reformas 21,4

Centro Nacional de Tiro Esportivo reformas 5,2

Centro de Treinamento de Hóquei reformas 2

* Investimentos programados pelo Governo Federal
** Valores incluem instalações e também obras de infraestrutura e acesso ao local
*** Valores incluem instalações e também obras de infraestrutura e acesso ao local 
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mEgavENtos Esportivos: 

Estádio do Maracanã

as EmprEsas FazEm a propagaNDa; os cartoLas 
Do EsportE LUcram; mas QUEm paga É vocÊ!

OLÍMPIADAS 2016

28,8 bilhões de reais
Assim como os outros mais de 90% são de gastos públicos

OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ANDAMENTO VALOR/R$ 
(MILHÕES)

Corredores rodoviários 3.200

Transporte ferroviário (trens e metrô) 5.500

Expansão e modernização do aeroporto Antônio Carlos Jobim 964

Revitalização da zona portuária 500

Fonte: Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer (SETE)

“Cada hora eles dão uma alegação. No projeto das Olimpíadas, a gente só vê 
coqueiros no local da comunidade. Agora, eles dizem que a remoção é por ques-
tão de segurança. A verdade é que eles querem nos tirar dali porque realmente 
acham que a gente enfeia a cidade” Altair, presidente associação de Moradores de 
Vila Autódromo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma das comunidades ameaçada 
pelas remoções ilegais associadas a megaeventos no Brasil

“Não existe razoabilidade do ponto de vista jurídico e social em se retirar uma 
comunidade que está ali há 40 anos para realizar uma Olimpíada que vai durar 15 
ou 20 dias. Existem formas de se compatibilizar o direito à moradia, que é garan-
tido pela Constituição, com a realização dos Jogos” Alexandre Mendes, Defensor 
Público-RJ, a respeito das remação de Vila AutodromoD
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E m defesa dos Jogos 
Olímpicos e da Copa do 
Mundo são usados ge-
ralmente 3 argumentos 

principais: (1) os jogos atraem 
investimentos, portanto trarão 
riqueza, prosperidade e empre-
gos para toda a cidade; (2) os 
jogos precisam de infraestrutu-
ra, portanto essa infraestrutura 
ficará como legado para a cida-
de, beneficiando  toda  a  po-
pulação; (3) os jogos atrairão 
a atenção mundial para o Rio 
de Janeiro, portanto o aumento 
do turismo vai beneficiar toda 
a cidade. 

Examinemos cada um des-
tes argumentos. 

(1) É verdade que o aumento 
dos investimentos pode favore-
cer o crescimento da economia 
e do emprego. O que precisa 
ser discutido é: o que os econo-
mistas chamam de relação cus-
to/benefício. Por quê? Porque 
se é verdade que todo investi-
mento gera crescimento eco-
nômico e emprego, há alguns 
investimentos que beneficiam 
mais pessoas do que outros, há 
investimentos que geram mais 
empregos que outros. 

Um exemplo. O orçamen-
to da Copa está, por agora, 
em R$ 33 bilhões, sendo que 
98% desses gastos serão pa-
gos pelo setor público (Folha de 
São Paulo, 27/01/2011). Já as 
Olimpíadas custarão R$ 29 bi-
lhões, boa parte também será 
coberta pelo governo (Folha de 
São Paulo, 27/10/2010). Jun-
tos, isso faz um total de quase 
R$ 52 bilhões. Será que esse 
dinheiro só pode ser usado em 
estádios e outros equipamen-
tos olímpicos? O que daria para 
fazer com esse dinheiro? 

Poderíamos construir 305 
mil imóveis, beneficiando cerca 
de 1 milhão e meio de pesso-
as e eliminando mais da me-
tade do déficit habitacional do 
Estado do Rio de Janeiro, que 
é de 527 mil unidades (Veja, 
04/01/2011). Poderíamos fi-
nanciar 4 vezes a reconstrução 
da Região Serrana, que espera 
receber nos próximos 4 anos 
R$ 13 bilhões do BNDES (Esta-
dão, 21/01/2011). 

Ora, construir casas popu-
lares ou reconstruir a Região 
Serrana não seria um bom in-
vestimento para aquecer a 
economia fluminense e gerar 
empregos? Por que construir 
estádios é melhor do que casas 
populares? O pedreiro que faz 

um não é o mesmo que faz o 
outro? 

(2)  Dizem que os investi-
mentos feitos para os jogos 
deixarão um legado positivo 
para a cidade. Mas porque é 
que devemos usar o dinheiro 
da cidade para financiar os jo-
gos e não ao contrário?  Não 
seria mais correto definir as 

prioridades da cidade – diga-
mos, saúde e educação – e, 
somente então, decidir onde 
gastar o dinheiro?

A presidente Dilma Rousseff, 
no discurso de posse, afirmou: 
“É preciso, sem dúvida, me-
lhorar e ampliar nossos aero-
portos para a Copa e as Olim-
píadas” (Folha de São Paulo, 
02/01/2011). Isso significa 
gastar R$ 5,4 bilhões nos ae-
roportos das 12 cidades onde 
ocorrerão os jogos da Copa 
(Folha/UOL, 08/06/2010). Se 
forem adicionados os gas-
tos com os estádios da Copa 
e com as arenas das Olimpía-
das, isso permitiria duplicar a 
bolsa-família - ou o número de 
beneficiários - em um ano. 

(3) Dizem que o aumento 
da exposição internacional da 
cidade incrementa o turismo 
e os negócios no Rio de Janei-
ro. É verdade. Mas a catástro-
fe da Região Serrana também, 
assim como o incidente com o 
helicóptero da Polícia Militar no 
Morro dos Macacos. Mas o que 
é preciso saber é que o número 

de turistas já vem crescendo, 
independente da construção 
de estágios e outros elefantes 
brancos. E isto se deve à me-
lhoria de renda de determina-
dos setores da população que 
antes não tinham meios para 
viajar. Estima-se que serão 3 
milhões os brasileiros que 
viajarão no país durante a 
Copa, enquanto nos pró-
ximos 12 meses, 10,7 mi-
lhões de pessoas devem 
fazer sua primeira viagem 
de avião. (Folha de São Pau-
lo, 19/09/2010). Resumindo, o 
turismo no Rio de Janeiro (e no 
Brasil) vem crescendo simples-
mente porque as pessoas têm 
mais dinheiro (e crédito) para 
viajar. Então, por que gastar 
bilhões de reais para construir 
estádios? 

Uma última questão deve 
ser examinada quando falamos 
de custos e gastos públicos. Os 
orçamentos apresentados são 
todos fantasiosos. A tal ponto 
que o contrato feito para as re-
formas do Maracanã autorizam 
a empreiteira a aumentar em 
até 20% o preço da obra. Mas 
20% de acréscimo é bagatela, 
quando comparados com os 
aumentos dos custos ao longo 
do tempo. No Pan, o orçamento 
cresceu quase 10 vezes: de R$ 
390.157.000, na pré-candida-
tura, para um gasto realizado 
de R$ 3.563.527. 

Não vai ser diferente desta 
vez. Os custos vão crescer à 
medida que as obras atrasam 
(e elas atrasam justamente por 
isso). E a prova disso tudo é a 
Medida Provisória encaminhada 
pela Presidente Dilma ao Con-
gresso, criando facilidades para 
os processos de licitação. 
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