
Um estádio engasgado na goela. Pior, doze.  
(Goto, Curitiba, 14/03/2014. Para projeto Copas: 12 cidades em tensão) 
 
Em 2007 o Brasil foi confirmado junto à FIFA como sede da Copa Mundial de Futebol de 2014. Em 2009 foram definidas as 12 cidades-sede para os 
jogos. Em 2010 os entes públicos e privados assinaram a "Matriz de Responsabilidades" do megaevento. Durante esses anos, o desejo pela Copa 
parece ter convergido, de maneira difusa, para a aclamada "paixão pelo futebol" enraizada no inconsciente coletivo do povo brasileiro. Ninguém 
sabia das condições contratuais entre Brasil e FIFA, ou  melhor, a maioria do povo não sabia, os que assinaram sabiam. Mas com os preparativos para 
a realização da Copa em curso, com os debates crescentes e maior conscientização da população sobre "as regras do jogo" e "os meios para se 
chegar aos fins", a objetividade dos fatos foi revelando o acontecimento como algo cada vez mais supérfluo, caro e problemático, passou a implicar 
em perda de direitos da população, violação de direitos humanos, desvio de função pública, corrupção. Ratificando acordo entre o Brasil e a FIFA, 
a Lei Geral da Copa sancionada pelo governo brasileiro validou regras de exceção que afrontam inclusive a própria Constituição Nacional (1). Críticas 
à Copa começaram a reverberar com intensidade a partir das manifestações de rua no Brasil em junho de 2013, inclusive com o surgimento, no país, 
das ações radicais dos black blocs. 
 
A aposta do governo brasileiro foi usar a Copa como um catalisador do progresso, aproveitando o momento para fortalecer a imagem de um país em 
processo de consolidação de sua  posição no cenário mundial. Os investimentos públicos (federais, estaduais e municipais) nas cidades-sede visando 
à Copa foram pautados em obras de infra-estrutura, mobilidade urbana e estádios, instrumentalizados pelas linhas de financiamento federal do PAC 
da Copa (Plano de Aceleração do Crescimento) junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento). As obras seriam os legados da Copa, 
benfeitorias de interesse público oportunizadas pela realização do evento (mas custeadas em quase sua totalidade por recursos estatais). Muitos dos 
projetos representam demandas urbanas antigas mas precisaram do álibi da Copa para encontrar alguma perspectiva de realização, fato que 
evidencia também a fragilidade e falta de prioridade das políticas públicas. Entretanto, com o encurtamento dos prazos, reduziu-se 
significativamente as metas e as obras passaram a ser basicamente estádio, aeroporto e vias de trânsito entre um e outro, ou seja, ações 
direcionadas antes ao turista estrangeiro que para atender as necessidades do cotidiano urbano das cidades.  O "legado" encolheu, mas os estádios 
estouraram os orçamentos. Um legado de estádios para o povo. 
 
Mesclado ao panorama geral, ganha ênfase em Curitiba essa redução de benefícios urbanísticos à população em prol do atendimento das 
expectativas turísticas , com as ações tendo se concentrado basicamente no eixo Estádio/Rodoferroviária/Aeroporto. Mais discrepante ainda torna-
se todo o imenso esforço político e econômico (e suas conturbadas soluções administrativas) tendo em vista a curta agenda da Copa na cidade: 4 
jogos (da primeira fase) em 10 dias. 
 
Expansão do aeroporto e o realocamento de moradores 
Sobre o Aeroporto Internacional Afonso Pena (Em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba), pode-se dizer que há uma demanda 
reprimida já há um bom tempo para ampliação da capacidade de aeronaves, de passageiros e de transporte de carga. O dinheiro da Copa busca 
suprir principalmente as necessidades relacionadas à ampliação do pátio para aeronaves e da capacidade de passageiros. É uma verba que chega 
tardiamente mas será em parte "celebrada" como um feito da Copa. As soluções para aviação de carga foram proteladas para 2018, atreladas a outra 
linha de financiamento federal, o PAC 2, e envolverá a construção uma terceira pista mais extensa para pouso e decolagem de aeronaves (2). Essa 
nova pista incidirá na desapropriação complementar de cerca de 480 imóveis no entorno do aeroporto (3) e entre a população impactada pelo 
projeto há uma situação complexa de indenização e realocamento de cerca de 300 famílias (1.000 pessoas) da Vila Costeira (4). Ainda que essa 
empreitada transcenda o vínculo com os investimentos da Copa, seu planejamento corre em paralelo às obras em curso no aeroporto. Como o 
decreto de desapropriação da área feito pelo governo do Estado em 2011 não delimitou com exatidão o terreno pretendido, considerando ainda a 
falta de publicização de informações oficiais sobre o andamento do projeto e a ausência de busca de diálogo do poder público com a comunidade no 
sentido de esclarecer a real abrangência territorial da obra, os moradores locais vivem num clima de tensão e insegurança. O momento tornou-se 
estratégico para ratificar os legítimos direitos de propriedade da comunidade, visando indenizações e condições dignas de moradia diante das 
desapropriações eminentes. 
 
Dinheiro público em estádio privado, para benefício privado 
Sobre o dinheiro público investido no estádio privado da Arena da Baixada (Estádio Joaquim Américo) pairam os maiores atos de desvio político, 
ilegalidade e  imoralidade entre as ações locais visando o megaevento. A escolha do estádio não atendeu a um critério técnico de vocação 
urbanística, desenvolvimento urbano ou de integração facilitada à malha viária, fatores esses que levariam à definição do Complexo Poliesportivo 
Pinheirão como sede local, mesmo que os custos de reconstrução da obra fossem mais altos que os da Baixada e mesmo que sua administração fosse 
pública, ou licitada à iniciativa privada (5). Em 2007, a indicação da Arena foi justificada unicamente por critérios econômicos, porque os valores 
investidos para requalificação e ampliação do estádio seriam (a princípio) mais baixos que qualquer outra opção e o investimento seria privado. Pois 
não caberia ao Estado gerenciar estádios, assim como não caberia ao Estado investir em obra privada. Mas, em 2010, 2/3 do orçamento passaram a 
ser de responsabilidade do Município e do Estado. Um orçamento que cresceu vertiginosamente durante a realização da obra, e cuja estimativa 
inicial foi posteriormente definida como um "chute" pelo próprio Secretário Especial da Copa em Curitiba (6). Para viabilizar a obra uma importante 
Lei Municipal - Lei do Potencial Construtivo - foi distorcida em sua função original de preservar imóveis de interesse histórico, arquitetônico e 
ambiental em troca da licença dada ao proprietário para edificar, em zonas territoriais predeterminadas pela municipalidade, construções com maior 
número de andares do que o permitido pela Lei de Zoneamento Urbano, gerando assim uma moeda de troca com as empreiteiras.  Visando lastrear 
com garantias patrimoniais o Clube Atlético Paranaense (ou melhor, a CAP S/A, empresa criada pelo clube especificamente para gerenciar a obra) 
para que ele pudesse acessar os vultosos empréstimos pleiteados junto ao BNDES, a Prefeitura emitiu uma grande quantidade desses títulos em 
nome do clube, justificando a outorga pelo "interesse público" na conclusão do estádio. Os apressados ajustes na legislação foram aprovados na 
Câmara de Vereadores e ratificados em Decretos pela Prefeitura. A complexa engenharia financeira envolvida não só deturpou o propósito original 
da Lei como gerou uma concorrência desleal entre os títulos disponíveis no mercado, pois a prioridade do poder público orientou-se ao 
levantamento de fundos para o estádio e não mais para o interesse preservacionista. E havia ainda uma obrigação legal pendente: a exigência de 
contrapartidas sociais do Atlético. Entretanto, desconsiderando os critérios norteadores da regulamentação da Lei, outras ações de contrapartida 
foram estipuladas, as quais, antes de representarem objetos de real compensação urbanística ou social para Curitiba, insinuam benefícios extras de 
marketing ao próprio clube. Todas essas operações sobre a Lei escancararam o investimento público em benefício do interesse privado. Em nenhuma 
hipótese esse instrumento legal poderia ser aplicado no caso do estádio do Atlético pois a situação em nada se enquadra nos propósitos e balizas da 
Lei em questão. Mas o ilícito foi forçado a parecer legalidade. Análises detalhadas sobre o contexto jurídico, econômico e político relacionados à 
adequação da Arena da Baixada à Copa encontram-se nos textos Perversão de instrumentos urbanísticos em prol dos megaeventos esportivos: o 
financiamento das obras da Arena da Baixada,  e Reforma e ampliação do estádio Joaquim Américo do clube Atlético Paranaense, ambos de autoria 
de Júlia Ávila Franzoni e Rosângela Marina Luft  (7). 
 
Ainda que a resposta parecesse óbvia, vereadores da oposição solicitaram ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) um parecer formal sobre se os 
títulos de Potencial Construtivo eram mesmo dinheiro público (8). Uma solicitação redundante mas necessária, pois o dinheiro para o estádio estava 
sendo administrado há meses como se fosse verba privada. A consulta ao TCE ocorreu  após um caso de denúncia de nepotismo na gestão da obra 
feita por um dirigente do próprio clube (9). O óbvio foi ratificado num parecer oficial e unânime do TCE (10) [órgão que, por sinal, desaconselhou por 
três vezes o repasse de verba pública do Estado ao clube  (11)]. Confirmado que o títulos públicos eram dinheiro público, e estavam sendo investidos 
em obra privada, mecanismos de transparência na gestão da verba foram exigidos. Uma CPI da Copa (Comissão Parlamentar de Inquérito) foi 
instaurada na Assembléia Legislativa do Paraná (Alep) para averiguar as irregularidades, inclusive as denúncias da concorrência pública em que a 
empresa do próprio filho do presidente do Atlético e da CAP S/A  foi a selecionada para fornecer assentos ao estádio. Em depoimento aos deputados 
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estaduais na Alep, o presidente do clube justificou a escolha por ser a melhor proposta com produto "de luxo". Deu sua palavra de que eventuais 
estouros no orçamento seriam bancados pelo clube, sem a necessidade de novos empréstimos junto ao BNDES. Os deputados aplaudiram o dirigente 
(!) (12). O estádio, a essas alturas, final de 2012, já custava R$ 184,6 milhões, quase R$ 50 milhões a mais do que o acordado em 2010. Mas novos 
empréstimos foram solicitados, acumulando custos até os atuais  R$ 330 milhões. O clube não quis assumir a conta sozinho. Se diante da palavra do 
presidente do Atlético a CPI da Copa começou a se dissolver, ao dissolver-se a própria palavra do dirigente a CPI não haveria de se re-instaurar? Por 
ora não se tem notícia disso. Aplausos ecoam na memória. E nessa época nem se sabia que dinheiro público para finalidade específica de construção 
de estádio seria usado para compra de jogador (13). Aplausos! De fato, passado o episódio da CPI, a administração da obra continuou privada, apesar 
da continuidade da falta de transparência e de novas irregularidades. O presidente do Atlético-PR tornou-se "um dos mais importantes gestores de 
dinheiro público no Estado. Sem ter sido eleito, sem ter mandato ou sequer ter sido nomeado para cargo público" (14). Somente depois da conclusão 
de cerca de 90% do estádio é que houve a intervenção administrativa de uma comissão técnica visando transparência e maior eficiência no uso dos 
recursos (15). Apesar dos pareceres e recomendações do Tribunal de Contas - que haveriam de ter sido a justificativa da intervenção - essa só foi 
implementada, tardiamente, devido a um ultimato da FIFA para acelerar a conclusão da obra, sob o risco de exclusão de Curitiba da Copa, situação 
quase efetivada e que geraria prejuízos econômicos a todos os parceiros brasileiros, principalmente ao poder público. 
 
A paixão futebolística imbrica-se na política e talvez não seja mera coincidência a conjuntura de preferências clubísticas de algumas autoridades na 
época da escolha e ratificação do estádio local (16).  Inclusive o Secretário Especial da Copa em Curitiba é membro do Conselho Deliberativo do clube 
(17). Ao citar novamente o Secretário, vale lembrar também sua polêmica declaração ao defender o calote da dívida do clube junto ao BNDES (18). 
 
Em 2007, os políticos brasileiros prometeram que não haveria nenhum recurso público investido em estádio (19). Hoje, os 12 estádios da Copa 
custam 8,9 bilhões, sendo R$ 7,4 bilhões o valor dos estádios estatais, entre os quais os recordistas de gastos Mané Garrincha (em Brasília) e 
Maracanã (Rio de Janeiro), somando perto de R$ 2,6 bilhões e figurando na lista dos dez estádios mais caros do mundo (20). Quatro deles são 
potenciais elefantes brancos pois provavelmente não terão público para os tornar rentáveis (Brasília, Manaus, Cuiabá e Natal). Para fechar a conta, 
R$ 1,5 bilhão refere-se ao aos três estádios privados, inclusive os dois "mais baratos", Beira Rio (do Internacional, em Porto Alegre) e Arena da 
Baixada (do Atlético, em Curitiba), à cifra de R$ 330 milhões cada. A Arena Corinthians (em São Paulo) saiu por R$ 840 milhões. Mas os estádios 
privados também receberam investimentos públicos, direta ou indiretamente. Além das condições especiais de crédito do PAC da Copa junto ao 
BNDES (banco público) - o BNDES ProCopa Arenas -  com juros abaixo do padrão do mercado e garantia de até 15 anos para pagar, com três anos de 
carência,  os clubes estão isentos também de diversos impostos: IPI, PIS/Pasep, Cofins e taxa de importação na compra de equipamentos e 
contratação de serviços (21). E essas isenções, carências e créditos especiais significam subsídios públicos. Além disso, houve o lastreamento de 
empréstimo junto ao BNDES com uso de títulos públicos nos casos dos estádios do Corinthians (CIDs - Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento) 
e Atlético-PR (outorga onerosa do direito de construir/solo criado/ Lei do Potencial Construtivo), e participação de outros bancos estatais em relação 
ao Internacional (Banco do Brasil e Banrisul - Banco do Rio Grande do Sul) e Atlético (Agência de Fomento do Paraná). Assim, todos os R$ 8,9 bilhões 
podem ser juntados na ruína daquela promessa de 2007, quando estado não era estádio. E o valor é quase a terça parte da atual estimativa de custo 
geral da Copa, R$ 30 bilhões (22). É goleada, 12 estádios engasgados na goela! 
 
Em 2009 o legado da Copa em Curitiba representaria R$ 9 bilhões de investimento. Hoje as cifras recuaram para cerca de R$ 1,5 bilhão, considerando 
as obras de mobilidade, aeroporto, estádio e entorno do estádio (23). Em 2009, o estádio sairia R$ 69 milhões, representando 0,6% daquele 
montante, e seria um investimento privado. Hoje, ao custo de  R$ 330 milhões, a obra representa mais de 22% do total investido em Curitiba, sendo 
que R$ 123 milhões ou R$ 226,4 milhões são aportes de dinheiro público. A variação deve-se a diferentes interpretações do acordo entre poder 
público e clube. Ao incluirmos nessa conta os R$ 260 milhões (24) investidos diretamente pela Prefeitura no entorno da Arena, o dinheiro público 
motivado pelo estádio varia entre 25,5% e 32,4% dos recursos da Copa na cidade. Mas considerando que mesmo a cota do estádio a ser paga pelo 
clube também é um financiamento público e somando os valores do estádio e das obras do entorno, os R$ 590 milhões resultantes representam 
quase 40% do PAC da Copa em Curitiba. Também já foram repassadas para o ônus público algumas estruturas provisórias para a Copa que eram 
antes de responsabilidade dos clubes (25). E a cota de participação estatal nessa conta ainda pode aumentar. A incerteza sobre o quanto do estádio 
local está sendo pago pelo Estado traduz a própria obscuridade do acordo feito e dos relatórios de contabilidade em curso. Localizar o valor exato 
requer uma garimpagem na engenharia financeira da obra. Se os estádios no Brasil estão 300% mais caros  que o estimado entre 2007 e 2009 (26), 
pelo mesmo parâmetro o custo da Arena da Baixada explodiu mais de 478%. Mesmo se a referência fosse 2010, quando o estádio custava R$ 135 
milhões, o estouro seria de mais de 244%.  O estádio é a obra mais cara da cidade no PAC da Copa, seguida do aeroporto, R$ 286 milhões. E isso tudo 
é, como dito, somente estimativa atualizada. Depois de pronta a Arena será desapropriada e alugada à iniciativa privada para restituição ao erário? 
 
Se o chute do orçamento do estádio foi o ponta pé inicial da Copa em Curitiba, o calote da dívida poderá ser o gol de placa do Atlético. Os atleticanos 
dirão que as críticas não passam de inveja dos rivais, talvez sugerindo aos outros serem mais eficientes na busca de alguma isonomia da imoralidade. 
Não se trata de argumentar que futuramente o clube vai honrar suas dívidas com o BNDES, como uma empresa qualquer, inclusive porque o luxuoso 
estádio terá potencial de alta rentabilidade (para o clube) (27). A questão é que a operação foi imoral e ilegal. Todos são inocentes até que se prove o 
contrário, porém, diante do acúmulo de tantos fatos não há inocência que sobre. Torna-se razoável visualizar um calote futuro do clube, ou um 
calote parcial, que já seria lucro. "O jogo da política é muito pesado, muito sujo" disse recentemente Joaquim Barbosa, Presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), enunciando uma verdade pertinente também ao contexto aqui em questão (28). Orçamentos imprecisos com custos subestimados 
e benefícios superestimados fazem parte de uma lógica de política econômica para aumentar a probabilidade de um projeto parecer mais atraente 
que outro, visando ser selecionado para receber financiamento. Isso é chamado de "deturpação estratégica" (29). Essa parece ter sido a cartada do 
Atlético em 2007, quando a reforma e conclusão de seu estádio sairia uma bagatela (comparada com outras alternativas) e seria custeada com 
dinheiro do próprio bolso. O moderno estádio já estava quase pronto, dizia-se. Agora o estádio é o mais atrasado para ser concluído. Otimismo ou 
deturpação estratégica? Não adianta chorar o orçamento estourado. Entretanto ainda se pode questionar toda a engenharia político-econômica na 
justiça (30). 
 
Sendo um dos maiores beneficiados do megaenvento em Curitiba,  se não o maior, o Atlético autodeclara-se como o mártir que viabilizou a vinda da 
Copa para a cidade, abrindo caminho para "o legado". A inversão de valores também funda o discurso dos parceiros:  quando os erros são muitos e 
compartilhados, resta às autoridades nomear o erro como ouro e forjar a opinião pública com muita publicidade e pompa: o estádio está sendo 
chamado até de "a obra do século" (31). E será inaugurado no aniversário da cidade. Um  presente de grego do Atlético para seus conterrâneos, o 
Cavalo de Tróia por onde vazam os recursos públicos do município e estado. A benevolente homenagem estaria sendo debitada das contrapartidas 
sociais do clube? 
 
Empreiteiras da Copa: metendo a mão na grana sem sujar as mãos, mãos à obra 
Voltando, enfim, ao legado encolhido da Copa em Curitiba - aeroporto, estádio e vias de trânsito entre um e outro. Em relação às demais obras, 
entre as que ainda estão em curso, todas tiveram alterações em seus projetos e revisão para cima de seus custos. Além de estarem todas atrasadas: 
Estádio, Aeroporto Afonso Pena, Corredor Rodoferroviária-Aeroporto, Rodoferroviária, Av Marechal Floriano, Vias de integração radiais 
metropolitanas, Sistema Integrado de Monitoramento Urbano, Extensão da Linha Verde Sul, Alça de Integração da Av Salgado Filho, Terminal Santa 
Cândida. Entre as obras excluídas do PAC da Copa por não conseguirem se adequar à agenda do financiamento: Metrô, Anel Ferroviário, Corredor 
Metropolitano, Avenida Visconde de Guarapuava, Avenida Cândido de Abreu.  Boa parte desses projetos urbanísticos vem sendo amadurecidos há 
anos. Do pacote da Copa, o metrô seria a obra mais expressiva, mas também foi realocado para o PAC 2: o maior legado do megaevento foi 
subtraído. Projetos que poderiam significar uma distribuição descentralizada dos recursos em obras melhor integradas com a região metropolitana 
de Curitiba foram despriorizados (32). 
 



Dentre as obras de infra-estrutura viária em curso a mais polêmica é o Corredor Rodoferroviária-Aeroporto, principalmente pela inclusão de um 
"adendo" ao projeto, um viaduto estaiado, elevando em mais de 1.000% os custos, para cerca de R$ 145 milhões. Um significativo adendo. Para o 
consórcio de empreiteiras responsável pela obra foi  um bem-vindo upgrade de valor. Discute-se a necessidade de construir esse modelo de viaduto - 
apropriado para vencer grandes vãos - ou se a opção foi balizada pelo desejo de um novo cartão-postal para a cidade, justamente na via de chegada 
dos turistas. A ponte estaiada custa 20 viadutos comuns e seus 254m de extensão saíram mais caro que os 3,6km da maior ponte fluvial do Brasil, a 
Ponte Ayrton Senna sobre Rio Paraná, entre Guaíra-PR e Mundo Novo-MS (!) (33). Menos cartão postal e mais política pública: a obra acirra a 
discussão sobre o investimento público nos modais de mobilidade urbana na cidade, pois outros projetos seriam prioritários no atendimento das 
demandas do transporte local, como o aprimoramento do transporte de ônibus ou investimentos em ciclovias e ciclofaixas, sistema com potencial 
extraordinário de efetivação em Curitiba mas ainda desprestigiado pela administração pública, excessivamente refém da política automobilística. 
 
A reforma e ampliação da Rodoferroviária também incita discussões tendo em vista as limitações espaciais do entorno urbano, com sua rede viária já 
bastante congestiona e localizada muito próxima ao centro, indícios de que a obra pode ter curta vida útil. Questiona-se se não teria sido mais 
proveitoso usar os recursos para construir uma nova rodoviária em outro local (34). Além disso, os antigos comerciantes que atuavam ali durante 
décadas perderão seus espaços de trabalho para novos comércios que serão licitados (35). 
 
Uma cartografia crítica dos investimentos da Copa em Curitiba 
Os processos de desapropriações deflagrados pela Copa em Curitiba não tem ocasionado grandes impactos sociais como o visto em outras cidades 
brasileiras: 13 imóveis na Vila Torres (Trincheira da rua Guabirotuba) e outras 33 desapropriações parciais na Avenida Coronel Francisco H. dos 
Santos (Viaduto estaiado), ambas as ações relacionadas ao projeto do Corredor Rodoferroviária-Aeroporto (36); 16 imóveis ao redor do estádio e 4 
desapropriações na obra da Av Salgado Filho. Ainda que os contingentes populacionais possam não ser tão expressivos, violações de direitos tem 
ocorrido, como no caso da desapropriação forçada do entorno da Arena visando benefício particular (estádio privado) (37). Tem-se também o citado 
caso da Vila Costeira (300 famílias) e outras vilas do entorno do aeroporto em relação ao projeto de construção da terceira pista para pouso e 
decolagem,  em processo indiretamente vinculado à Copa. Em todos os casos citados, outra violação de direitos é a sonegação de informação aos 
moradores por parte da administração pública. O fato de algumas obras inicialmente previstas terem sido retiradas do PAC da Copa aliviou a pressão 
da desapropriação sobre outras comunidades, como as localizadas em área do projeto do Corredor Metropolitano, um anel viário interligando seis 
municípios ao redor de Curitiba, com extensão de mais de  79 km e que impactaria sobre as propriedades de cerca de 1.000 famílias (38). O 
adiamento da obra oportuniza novo debate sobre o melhor traçado da estrada, visando também reduzir potenciais prejuízos sociais e ao meio 
ambiente, deslocando a discussão unicamente de critérios financeiros e de urgência de realização. 
 
Num momento em que o Estado do Paraná tem feito cortes de investimentos em saúde, educação e até mesmo segurança pública (39), é inevitável a 
indignação diante da alocação de recursos públicos em estádio privado e em prioridades da Copa. Mesmo se restringíssemos o foco somente ao 
parâmetro econômico, pergunta-se por que não se investiram os R$ 590 milhões vinculados ao estádio para buscar efetivar de vez e de forma justa 
as desapropriações complementares para o aeroporto? Os recursos seriam mais que os 300 milhões necessários para tal fim (40). Afinal, faz 30 anos 
que se discute a necessidade "estratégica e prioritária" de construção da tal terceira pista. E ainda sobraria recursos para fazer três pontes 
rodoviárias ou uma rodoferroviária de ligação do Paraná com Mato Grosso do Sul. O Estado diz que não tem dinheiro para desapropriações. Mas tem 
para estádio. Então até mesmo as prioridades econômicas  foram despriorizadas em nome da Copa. E o Porto de Paranaguá? As ferrovias? Os 
gargalos logísticos? E os investimentos em pesquisa? Moradia? Pequenos produtores agrícolas? Muito esforço político e muita grana na direção 
errada. 
 
Além de um estádio para uso e benefício de um clube privado e de sua torcida, o megaevento deixa também como legado negativo o sentimento da 
perda do pensamento urbanístico estratégico como elemento relevante na definição das políticas públicas para Curitiba, algo que durante muito 
tempo fez parte do imaginário coletivo sobre a cidade. Pois cada vez mais a administração pública tem cedido ao imediatismo da pressão de partidos 
políticos e de interesses privados, afirmando uma agenda de realizações desalinhada com as demandas da cidade. Procedimento esse exacerbado na 
Copa: escolhas equivocadas de planejamento, investimentos de recursos em áreas já bem providas de infra-estrutura, deturpação de Lei destinada à 
preservação ambiental e da memória arquitetônica e urbanística (41). 
 
Manifestações críticas, denúncias, reivindicações e ações na justiça relacionadas ao megaevento na cidade ocorrem desde 2011, protagonizadas 
especialmente por entidades como o Observatório das Metrópoles, Observatório das Políticas Públicas do Paraná, ONG Terra de Direitos, todas 
articuladas no Comitê Popular da Copa de Curitiba, entidade vinculada à organização nacional de acompanhamento da realização da Copa no Brasil, 
o Comitê Popular da Copa (CPC). Organizado por essas iniciativas e publicado em dezembro de 2013, o dossiê Copa do Mundo e Violações de Direitos 
Humanos em Curitiba é o memorial documental mais abrangente e aprofundado de reflexão crítica sobre os preparativos do megaevento na cidade, 
incluindo abordagens a situações indiretamente a ele relacionados (42). 
 
Com a insatisfação popular crescente em relação à Copa, o governo mudou seu slogan oficial direcionado ao evento esportivo: de "Pátria de 
chuteiras" para "Copa das Copas" (43). Um novo marketing natimorto, pois essa já é a Copa do Mundo de Futebol mais cara da história, os estádios 
no Brasil são os mais caros de todas as Copas e nunca houve tanto recurso estatal envolvido. Ser campeão mundial de investimento público em 
estádio de futebol é um contra-senso à intenção da campanha. 
 
Independente dos desfechos políticos, jurídicos e econômicos futuros em relação à Copa em Curitiba, o estádio é um exemplo de que o maior legado 
está a serviço do interesse privado. Sem falar que o valor dos ingressos para os jogos é para um público elitizado. Complementarmente, e totalmente 
dentro da lei, estão os lucros das empreiteiras, essas metem a mão na grana sem sujar as mãos, afinal, estão prestando serviço aos "interesses do 
país". E se estádio de futebol é a prioridade do Estado, elas dirão: mãos à obra. Mas um Ministro da República disse que "futebol é uma coisa, política 
é outra" e "quem tentar politizar ato na Copa 'vai quebrar a cara' " (44). Então está tudo esclarecido e o recado está dado. Alguém tem dúvida? 
 
Vomitando slogans anti-Copa 
Diante de tanto marketing, autoritarismos localizados, deturpações de leis, estádios de luxo feitos com dinheiro público, depois de a população ter 
tido de engolir na marra todo esse conjunto de equívocos políticos, num panorama que logo se evidenciou como irreversível - pois municípios, 
estados, governo federal, polícia e iniciativa privada foram se imbricando num mesmo compromisso de realização da Copa - proponho aqui para o 
Projeto Copas - 12 cidades em tensão alguns slogans anti-Copa, entre criações próprias e alguns selecionados de manifestações de rua e de matérias 
da mídia, frases sínteses de refluxo contextual a essa política de megaevento engasgada na garganta, vômito de palavras a demarcar mais uma 
dissonância em relação aos fatos: 
- É GOLEADA, 12 ESTÁDIOS ENGASGADOS NA GOELA  
- ESTADO NÃO É ESTÁDIO 
- OBRA PÚBLICA NÃO É PRIVADA 
- ESSA É NOSSA LEI, ESSE É NOSSO CLUBE 
- BRASIL, A VITÓRIA ESTÁ SELADA: CAMPEÃO MUNDIAL DE INVESTIMENTO PÚBLICO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL 
- A REGRA DO JOGO É  JOGAR FORA DA REGRA 
- EMPREITEIRAS DA COPA: METENDO A MÃO NA GRANA SEM SUJAR AS MÃOS, MÃOS À OBRA 
- COPA DAS COPAS: BRASIL, A COPA MAIS CARA DA HISTÓRIA 
- COPA DAS TROPAS 
- O LEGADO DA COPA: VIOLAÇÃO DE DIREITOS 



- ENTRE O CHUTE NO ORÇAMENTO E O CHUTE  NO TRASEIRO: A PÁTRIA DE CHUTEIRAS 
- CORRUPÇÃO PADRÃO FIFA 
- ENFIAAFIFANOFIOFÓ 
 
Observação: epílogo póstumo 
Este texto foi finalizado em 14/03, cerca de três meses antes do início da Copa. Hoje, 07/09, quase dois meses depois do encerramento dos jogos 
(ocorrido em 13/07), escrevo esta observação: a intensa mídia sobre a Copa, o frenesi popular pelo futebol, o clima de férias fora de época motivado 
pela agenda esportiva futebolística e, principalmente, a intimidação policial contra manifestações populares e as repressões que de fato ocorreram, 
tudo contribuiu para amenizar a onda de protestos que havia emergido um ano antes. As manifestações também ocorreram durante a Copa, mas 
foram em menor número, com menos participantes, e foram mais duramente reprimidas pela polícia. Não foram os manifestantes anti-Copa que 
politizaram a Copa, ela foi desde o início usada como instrumento político pelo governo. E a Copa e os protestos das ruas tornaram-se também 
munição para os partidos políticos de oposição ao governo e para a direita política em geral. Ainda assim, a Copa foi um sucesso na opinião do 
governo e da mídia. O Brasil parou novamente para assistir aos jogos de futebol. Paradoxalmente e contrariando as expectativas governamentais, a 
Copa contribuiu com uma recessão econômica no ano de 2014, pois entre a injeção de recursos dos turistas estrangeiros e a baixa na produtividade e 
nas exportações, decorrentes dos feriados extras, o déficit prevaleceu.  
 
Notas: 
(1) Ver: A regra é clara, Lei Geral é inconstitucional! (http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=246:lei-
geral-da-copa-o-jogo-dos-7-erros); Megaeventos esportivos no Brasil: quem paga a conta?  
(http://unisinos.br/blogs/ndh/2013/06/14/megaeventos-esportivos-no-brasil-quem-paga-a-conta/) e Curitiba, cidade FIFA 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/conteudo.phtml?tl=1&id=1451231&tit=Curitiba-cidade-Fifa). 
(2) A nova pista é condição básica para que exportações via aérea possam ser feitas com aviões cargueiros em capacidade máxima e tanque cheio. A 
obra será implementada em área 80% já desapropriada há 30 anos para essa finalidade. A necessidade dessa obra justifica-se pelo fato de cerca de 
90% das exportações estaduais via aérea serem feitas por aeroportos de outros estados,  implicando em elevado custo extra ao sistema produtivo 
local. Ver: Carga aérea não decola antes de 2016 (http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=1299133&tit=Carga-aerea-nao-
decola-antes-de-2016). 
(3) Ver: Ampliação do Aeroporto Afonso Pena desapropria 480 terrenos (http://bandnewsfmcuritiba.com/2013/05/09/ampliacao-do-aeroporto-
afonso-pena-desapropria-480-terrenos/). 
(4) Ver: Comunidade Nova Costeira e a construção da terceira pista do aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais, em: Copa do Mundo e 
violação de Direitos Humanos em Curitiba, FRANZONI, Júlia Ávila; LUFT, Rosângela Marina, ORG. Comitê Popular da Copa/Terra de Direitos: Curitiba, 
2013. P 23-32 (http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Dossie-da-copa-2014.pdf). 
(5) O Complexo Poliesportivo Pinheirão haveria de ter sido o estádio escolhido - ou ao menos ter seu terreno aproveitado para construção de um 
novo estádio - pois: está localizado no bairro do Tarumã, em área relativamente afastada do centro e que agrega outros aparelhos esportivos como o 
Jockey Clube do Tarumã, a Sociedade Hípica Paranaense e o Ginásio de Esportes do Tarumã; é servido de infra-estrutura viária adequada (Av Victor 
Ferreira do Amaral) e conectada a outras grandes vias rodoviárias locais - Linha Verde e Contorno Sul - ambas também mais próximas e muito mais 
fáceis de serem integradas às vias de acesso ao aeroporto que as ruas do entorno da Arena da Baixada; o investimento nessa região da cidade 
poderia definitivamente catalisar a conclusão da Linha Verde, obra de urbanização de trecho da rodovia federal BR 116 que cortava a cidade de norte 
a sul, e que está em obra há sete anos (desde 2007), e justamente o trecho faltante localiza-se na parte norte da rodovia, região que corta o bairro 
do Tarumã nas proximidades do estádio do Pinheirão; metade do terreno onde se localiza o Pinheirão havia sido uma doação da própria Prefeitura 
para finalidade específica de construção do estádio, em 1968, e tendo em vista as dívidas de IPTU e INSS da Federação Paranaense de Futebol/FPF 
(até 2012 proprietária do estádio) com a própria Prefeitura e o Governo Federal, a retomada da área como patrimônio público haveria de ser pouco 
onerosa, em parte envolvendo renegociação da dívida; o terreno em que se localiza o estádio possui uma grande área livre no entorno da praça 
esportiva, o que facilitaria obras para estacionamento, tráfego e outras construções que pudessem torná-lo economicamente sustentável, sem a 
necessidade de desapropriações; Em conseqüência das dívidas acumuladas pela FPF o estádio foi interditado pela justiça em 2007, entrando em 
estado de abandono, e um investimento na área poderia recuperar o potencial urbanístico da região e irradiar benefícios e prosperidade ao bairro e 
seu entorno; o estádio, além de ter recebido jogos da seleção brasileira de futebol e do campeonato paranaense já sediou também torneiros de 
atletismo, e se fosse aperfeiçoado nessa perspectiva multifuncional poderia agregar inclusive algumas políticas de incentivo ao esporte integradas à 
educação, como Olimpíadas Escolares, Universitárias, Jogos da Juventude. Preterido na escolha, o imóvel foi vendido à iniciativa privada em 2012 e 
continua abandonado - um clássico caso de elefante branco.  O estádio privado da Arena da Baixada, por sua vez, localiza-se em área próxima ao 
centro, em bairro nobre, bastante verticalizado e com constantes problemas de fluxo no trânsito automotivo; não é servido por vias que possam dar 
vazão a um adensamento de trânsito ou que possam ser facilmente adaptadas para tal fim (considerando o megaevento da Copa, por exemplo), ou 
facilmente integradas ao corredor rodoviário que leva ao aeroporto; o estádio encontra-se ainda sobre um rio canalizado - rio Água Verde - e possuía 
todo o entorno ocupado por imóveis (até a desapropriação forçada pela municipalidade visando a Copa). Pelo viés urbanístico, então, a melhor 
escolha de estádio para a Copa haveria de ter sido o Pinheirão, localizado numa região onde o investimento público geraria benefícios muito mais 
significativos para a cidade e representaria  uma melhor distribuição territorial dos recursos, ao invés de injetar mais dinheiro em área onde já há 
bastante capital acumulado. 
(6) Ver: Primeiro orçamento da Arena foi um chute (http://www.bemparana.com.br/noticia/302244/primeiro-orcamento-da-arena-foi-um-chute). 
(7) Ver: Perversão de instrumentos urbanísticos em prol dos megaeventos esportivos: o financiamento das obras da Arena da Baixada , FRANZONI, 
Júlia Ávila; LUFT, Rosângela Marina (http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/7865); e Reforma e ampliação do estádio 
Joaquim Américo do clube Atlético Paranaense, em: Copa do Mundo e violação de Direitos Humanos em Curitiba, FRANZONI, Júlia Ávila; LUFT, 
Rosângela Marina. Comitê Popular da Copa/Terra de Direitos: Curitiba, 2013. p 12 - 22 (http://terradedireitos.org.br/wp-
content/uploads/2014/02/Dossie-da-copa-2014.pdf). 
(8) Ver: Vereadores vão ao TC-PR tentar entender o potencial construtivo 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1294498&tit=Vereadores-vao-ao-TC-PR-tentar-entender-o-potencial-
construtivo). 
(9) Ver: Relatório questiona composição da CAP S/A (http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1360263); Atlético 
nomeia genro de Petraglia como diretor construtor da Arena 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1332995&tit=Atletico-nomeia-genro-de-Petraglia-como-diretor-construtor-
da-Arena); Conselheiros atleticanos absolvem Petraglia na contratação de parentes 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1311287);  Delator dos contratos da CAP S/A com parentes de Petraglia 
renuncia (http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1308471); Parentesco em contratos provoca racha no Atlético 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1307483 ). 
(10) Ver: TC-PR atesta recurso público na Arena e abre fiscalização 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1314373&tit=TC-PR-atesta-recurso-publico-na-Arena-e-abre-fiscalizacao). 
(11) Ver: Falta de transparência leva TC-PR a pedir suspensão de recursos para Arena  
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/conteudo.phtml?id=1447188) e TCU comunica ao TCE preocupação com financiamento da Arena da 
Baixada (http://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tcu-comunica-ao-tce-preocupacao-com-financiamento-da-arena-da-baixada/2368/N). 
(12) Ver: Em CPI da Copa Petraglia diz que luxo justifica contratação de empresa do filho no PR (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/1188528-
em-cpi-da-copa-petraglia-diz-que-luxo-justifica-contratacao-de-empresa-do-filho-no-pr.shtml) e Petraglia fala sobre obras da Arena e sai aplaudido 
da CPI da Copa 2014 (http://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-pr/noticia/2012/11/petraglia-fala-em-cpi-sobra-obras-da-arena-e-sai-
aplaudido-por-deputados.html). 
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(13) Ver: Atlético-PR gasta verba de estádio para contratar atleta (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/03/1423507-atletico-
pr-gasta-verba-de-estadio-para-contratar-atleta.shtm). 
(14) Ver: O que seria de Petraglia na Suécia ? (http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/). 
(15) Ver: Comitê 100% técnico fará gestão da obra da Arena da Baixada 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/conteudo.phtml?id=1441887) e Finalmente prefeitura e estado intervêm na gestão da Arena da 
Copa (http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/finalmente-prefeitura-e-estado-intervem-na-gestao-da-arena-da-copa/). 
(16) Políticos torcedores do Atlético-PR envolvidos direta e indiretamente nos preparativos da Copa 2014: O então Secretário Especial da Copa em 
Curitiba, Mário Celso Cunha; o Governador do Paraná Orlando Pessuti; a Ministra da Casa Civil Gleisi Hoffman, além de expressiva bancada na 
Câmara de Vereadores de Curitiba. 
(17) Ver: Mario Celso Cunha não vê problema em dupla função (http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1236179). 
(18) Ver: Secretário para Assuntos da Copa sugeriu calote dos empréstimos à Arena 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1234717). 
(19) Ver: Em 2007, Ministro de Lula garantiu que não haveria "nenhum centavo" de dinheiro público em estádios para a Copa 2014  
(http://www.folhapolitica.org/2014/01/em-2007-ministro-de-lula-garantiu-que.html). E também: Declaração do Presidente da CBF e do Comitê 
Organizador da Copa do Mundo no Brasil, Ricardo Teixeira, em 02/06/2008, defendendo a Copa da iniciativa privada: O modelo de gestão da Copa 
de 2014 (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0206200808.htm). Prefeito de Curitiba Beto Richa, hoje Governador do Paraná, afirmando ser 
contra investimento público na Arena da Baixada, durante campanha para Governo do Estado, em 2011: Financiamento público 
(http://www.youtube.com/watch?v=nHIrq2vjGp4). Apesar das manifestações dos políticos, relatório oficial do Tribunal de Contas da União, do início 
de 2011, já contrariava essas expectativas e estimava o custeio quase total da Copa com recursos públicos: Copa de 2014 terá 98,5% de dinheiro 
publico (http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fesporte%2F881803-copa-de-2014-tera-985-de-dinheiro-
publico.shtml&site=emcimadahora).  
(20) Ver: Custo dos estádios da Copa do Mundo já chega a R$ 8,9 bilhões (http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,custo-dos-estadios-da-
copa-do-mundo-ja-chega-a-r-8-9-bilhoes,1123266,0.htm); Custo dos estádios da Copa 2014 dispara e chega a R$ 8 bilhões 
(http://www.portal2014.org.br/noticias/12106/CUSTO+DOS+ESTADIOS+DA+COPA+2014+DISPARA+E+CHEGA+A+R+8+BILHOES.html );  Copa levará o 
Brasil a ter os estádios de futebol mais caros do mundo (http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,copa-levara-o-brasil-a-ter-os-estadios-de-
futebol-mais-caros-do-mundo,1108986,0.htm). 
(21) Ver: Incentivos do governo podem chegar a totalidade do orçamento da construção do estádio do Corinthians 
(http://www.jogoslimpos.org.br/destaques/incentivos-governo-podem-chegar-totalidade-orcamento-da-construcao-estadio-
corinthians/); Ministério do Esporte desonera impostos da obra da Arena da Baixada 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1288684); BNDES aprova financiamento do Beira-Rio da Copa 
(http://wp.clicrbs.com.br/boladividida/2012/12/19/bndes-aprova-financiamento-do-beira-rio-da-copa/?topo=13,1,1,,,1332). 
(22) Ver: Custo total da Copa poderá chegar aos 30 bilhões de reais (http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/custo-total-da-copa-podera-chegar-
aos-30-bilhoes-de-reais). 
(23) Ver: A Curitiba da Copa desenhada em 2009 não existe mais (http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/bola-no-corpo/a-curitiba-da-copa-
desenhada-em-2009-nao-existe-mais/) e Legado da Copa sofre mais duas baixas em Curitiba 
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/conteudo.phtml?tl=1&id=1452578&tit=Legado-da-Copa-sofre-mais-duas-baixas-em-Curitiba). 
(24) Ver: Obras de mobilidade começam a ser entregues em março (http://www.bemparana.com.br/noticia/305316/obras-de-mobilidade-
comecam-a-ser-entregues-em-marco). 
(25) Ver: Clubes querem empurrar gastos da Copa para as prefeituras (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/02/1412671-
clubes-querem-empurrar-gastos-da-copa-para-as-prefeituras.shtml). 
(26) Ver: Custo dos estádios da Copa do Mundo já chega a R$ 8,9 bilhões (http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,custo-dos-estadios-da-
copa-do-mundo-ja-chega-a-r-8-9-bilhoes,1123266,0.htm). 
(27) Ver: Nova Arena pode ser uma mina de ouro para o Atlético (http://www.parana-
online.com.br/editoria/esportes/news/785897/?noticia=NOVA+ARENA+PODE+SER+UMA+MINA+DE+OURO+PARA+O+ATLETICO). 
(28) Ver: Joaquim Barbosa diz que não será candidato à Presidência (http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1422658-joaquim-barbosa-diz-
que-nao-sera-candidato-a-presidencia.shtml). 
(29) O argumento sobre a lógica da economia política em relação aos orçamentos imprecisos reporta à reflexão de Bent Flyvbjerg, citado no 
texto Quanto custa um estádio? Ou: ainda temos tempo de economizar 42 Maracanãs? (http://www.jogoslimpos.org.br/destaques/artigo-quanto-
custa-um-estadio-de-futebol-ou-ainda-temos-tempo-de-economizar-42-maracanas/), de Marcos Mendes e Alexandre Guimarães. Segue: "O excesso 
de otimismo em projetos de engenharia e a conseqüente apresentação de relação benefício-custo superestimada é um fenômeno muito comum em 
todo o mundo sendo, inclusive, objeto de estudos acadêmicos. Bent Flyvbjerg3, por exemplo, afirma que: 
A psicologia e a economia política explicam a imprecisão das estimativas. A psicologia explica a imprecisão em termos de viés de otimismo, ou seja, 
uma predisposição cognitiva, encontrada na maioria das pessoas, para julgar os eventos futuros em uma perspectiva mais positiva do que aquela 
oferecida pela experiência passada. A economia política, por sua vez, explica a imprecisão em termos de deturpação estratégica. Nesse caso, os 
planejadores deliberadamente superestimam os benefícios e subestimam os custos para aumentar a probabilidade de que os seus projetos, e não os 
projetos rivais, recebam aprovação e financiamento. (…)Embora os dois tipos de explicação sejam diferentes, o resultado é o mesmo: estimativas 
imprecisas e relação benefício-custo inflada. A referência original do texto em destaque é: Flyvbjerg,B.  Curbing Optimism Bias and Strategic 
Misrepresentation in Planning: Reference Class Forecasting in Practice, European Planning Studies, v. 16, n. 1, p. 3-21, 2008. 
(30) O Comitê Popular da Copa e Curitiba entregou ao Ministério Público Estadual – MP-PR uma representação que aponta irregularidades na 
utilização de verbas públicas para as obras da Arena da Baixada. 
(31) “A Arena da Baixada é a obra do século. Deste, do passado e do próximo.” Edson José Ramon, presidente da Associação Comercial do Paraná 
(ACP), após visitar, ontem, a obra do estádio paranaense para a Copa de 2014. Em: Em encontro com Associação Comercial, Petraglia revela 
orçamento de R$ 330 milhões pela Arena (http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?id=1444664). 
(32) Ver: Copa do Mundo não mudou a lógica da distribuição dos recursos públicos (http://www.jogoslimpos.org.br/destaques/copa-mundo-nao-
mudou-logica-de-distribuicao-de-recursos-publicos-avalia-professora/). 
(33) Ver:  O alto preço do viaduto estaiado (http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1248171), Viaduto estaiado? Vai 
pra ponte que partiu… (http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/ir-e-vir-de-bike/viaduto-estaiado-vai-pra-ponte-que-partiu/) e Ponte Estaiada é um 
modismo que vai desperdiçar desnecessariamente R$ 50 milhões, critica Greca (http://www.esmaelmorais.com.br/2012/08/ponte-estaiada-e-um-
modismo-que-vai-desperdicar-desnecessariamente-r-50-milhoes-critica-greca/). 
(34) Ver texto Requalificação da Rodoferroviária em Copa do Mundo e violação de Direitos Humanos em Curitiba, FRANZONI, Júlia Ávila; LUFT, 
Rosângela Marina. Comitê Popular da Copa/Terra de Direitos: Curitiba, 2013. P 54-60 (http://terradedireitos.org.br/wp-
content/uploads/2014/02/Dossie-da-copa-2014.pdf ). 
(35) Ver: O legado dos megaeventos Entrevista com Olga Firkowski, Ciência Hoje (http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2014/311/o-legado-dos-
megaeventos). 
(36) Ver: Idem primeira referência da Nota 33, acima: O alto preço do viaduto estaiado 
(37) Ver: Ex-vizinhos da Arena vivem o transtorno das desapropriações  
(http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1386710&tit=Ex-vizinhos-da-Arena-vivem-o-transtorno-das-
desapropriacoes) e Arena se livra dos ‘últimos’ vizinhos (http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/arena/conteudo.phtml?id=1373113) 
(38) Ver: Pesquisadora faz mapa da expulsão de moradores por obras da Copa em Curitiba (http://terradedireitos.org.br/biblioteca/agncia-publica-
pesquisadora-faz-mapa-da-expulsao-de-moradores-por-obras-da-copa-em-curitiba/) e Paraná: vitrine ou vidraça? , apresentação COMEC-
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Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba para PAC da Mobilidade/Copa 2014. P 5 (http://www.portal2014.org.br/midia/site/1-
2062011162141-Sandro_Almir_Setim_COMEC_Pac_Mobilidade.pdf ). 
(39) Ver: Na pindaíba, Paraná corta escola e pega empréstimo por estádio (http://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2014/02/19/na-pindaiba-
parana-corta-escola-e-pega-emprestimo-por-estadio/#fotoNav=3). 
(40) Ver: Infraero não sabe quem vai pagar por desapropriações no Afonso Pena (http://bandnewsfmcuritiba.com/2013/11/25/infraero-nao-sabe-
quem-vai-pagar-por-desapropriacoes-no-afonso-pena/?relatedposts_exclude=68558). 
(41) Ver: Uma cidade sem passado e sem lei (http://WWW.GAZETADOPOVO.COM.BR/M/CONTEUDO.PHTML?ID=1345675&TIT=UMA-CIDADE-SEM-
PASSADO-E-SEM-LEI). 
(42) Além do dossiê Copa do Mundo e violação de Direitos Humanos em Curitiba , FRANZONI, Júlia Ávila; LUFT, Rosângela Marina. Comitê Popular 
da Copa/Terra de Direitos: Curitiba, 2013 (http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Dossie-da-copa-2014.pdf ), a articulação 
coletiva envolvida com o Comitê Popular da Copa de Curitiba publicou anteriormente outros textos, entre os quais: Perversão de instrumentos 
urbanísticos em prol dos megaeventos esportivos: o financiamento das obras da Arena da Baixada (texto citado na Nota 7); Nota de repúdio do 
Comitê Popular da Copa de Curitiba à engenharia financeira da reforma do estádio Joaquim Américo Guimarães 
(http://terradedireitos.org.br/biblioteca/nota-de-repudio-do-comite-popular-da-copa-de-curitiba-a-engenharia-financeira-da-reforma-do-estadio-
joaquim-americo-guimaraes-2/);  Os novos donos de Curitiba? 
(http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=244:os-novos-donos-de-curitiba?); O potencial destrutivo da 
Copa do Mundo (http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2012/04/O-potencial-destrutivo-da-Copa-11.pdf). Algumas das manifestações 
públicas relacionadas ao CPC foram noticiadas pela imprensa: Manifestantes fazem ato contra despejos promovidos por obras da Copa; Dossiê 
critica obras da Copa (http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/curitiba/conteudo.phtml?id=1241155); MP-PR orienta promotores a zelarem 
por direitos nas desocupações para obras da Copa (http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1304509 ). Destacam-se 
também entre as iniciativas do CPC - Curitiba a disponibilização online de fontes bibliográficas sobre megaeventos esportivos 
(http://copa2014curitiba.wordpress.com/2011/08/03/fontes-sobre-megaeventos-esportivos-bibliografia/) a manifestação em passeatas, 
notificações ao poder público e a representação entregue ao Ministério Público Estadual – MP-PR, como citado na Nota 30.  
(43) Ver: Protestos fizeram governo mudar discurso sobre a Copa (http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/02/1409525-protestos-fizeram-
governo-mudar-discurso-sobre-copa.shtml ). 
(44) Fala de Gilberto Carvalho, Secretário Geral da Presidência República. Ver: Quem tentar politizar ato na Copa 'vai quebrar a cara', diz ministro 
de Dilma (http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1418072-quem-tentar-politizar-ato-na-copa-vai-quebrar-a-cara-diz-ministro-de-
dilma.shtml). 
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