
a  Copa  veiculadas pela  imprensa ou  por outros meios, no   
mês que antecede a publicação do boletim;  
Copa em análise: dedica-se a veicular análises preliminares 
realizadas pelos integrantes da equipe de pesquisa e demais 
interessados;  
Copa acadêmica: divulga resenhas de livros dedicados à 
temática e/ou indica artigos científicos, livros, revistas;  
Copa em dados: apresenta dados e informações sobre o 
desenvolvimento das obras e demais intervenções da Copa 
de 2014;  
Copa em debate: indica a agenda de atividades previstas 
para ocorrer no mês seguinte a publicação do boletim, co-
mo eventos, audiências públicas, cursos, dentre outros. 
Pretendemos, assim, que o Copa em Discu$S/Ao contri-
bua com a disseminação e a produção de informação quali-
ficada que possibilite a ampliação das discussões pela socie-
dade em geral. 
Leia, divulgue, contribua, participe!!!  
 
E-mail para contato: copaemdiscussao@gmail.com 
 

Olga Firkowski 
                  Coordenadora do LaDiMe/UFPR e do Núcleo 

Curitiba do Observatório das Metrópoles  

Boletim eletrônico editado pelo Núcleo Curitiba do Observatório 
das Metrópoles, Projeto Cidade em Debate e LaDiMe 

Ano I, n. 1, Curitiba, 31 de agosto de 2011 

Ato de lançamento do Comitê Popular da Copa em Curitiba   

Copa em Discu$S/Ao 

Editorial 
É  com satisfação que publicamos o primeiro número do 
Copa em Discu$S/Ao, boletim eletrônico que tem por ob-
jetivo disseminar informações, debates, análises, notícias 
sobre as ações relativas a Copa do Mundo de 2014, com 
especial atenção para o que ocorre em Curitiba.  
Copa em Discu$S/Ao é uma iniciativa do Núcleo Curitiba 
do Observatório das Metrópoles, do Projeto de Extensão 
Cidade em Debate (UFPR/Direito - Universidade Positivo - 
Ministério Público do Estado do Paraná) e do LaDiMe – La-
boratório de Dinâmicas Metropolitanas do Departamento de 
Geografia da UFPR. Terá periodicidade mensal e distribuição 
por e-mail, devendo, em futuro próximo, ser hospedado em 
home pages afins ao debate proposto.  
Copa em Discu$S/Ao será, também, um importante meio 
de divulgação das ações relativas ao desenvolvimento do 
projeto Metropolização e Megaeventos esportivos, coorde-
nado pelo Observatório das Metrópoles e que tem por obje-
tivo a elaboração e aplicação de instrumentos de monitora-
mento dos impactos relacionados à Copa do Mundo de 2014 
e aos Jogos Olímpicos de 2016 na estrutura urbano-

metropolitana onde serão realizados estes eventos.  
Para cumprir seus objetivos de divulgação e análise, seu 
formato contará com distintas seções, como segue: 
Copa em notícias: disponibiliza as principais notícias ligadas  

Copa em Notícias 

“Entre  as 

bandeiras 

centrais da 

organização está  

o direito  de 

participação 

popular nos 

processos 

decisórios”. 

O Comitê Popular da Copa foi lançado oficial-
mente no dia 20 de agosto de 2011, com uma 
marcha contra a Copa-Negócio, no centro da 
cidade de Curitiba. O comitê é composto por vá-
rios movimentos sociais, entidades, coletivos e 
redes que estão organizados conjuntamente 
com o objetivo de assegurar o direito de partici-
pação popular nos processos decisórios, trans-
parência nos gastos públicos e a luta pela garan-
tia de direitos antes e durante os jogos, com 
base nos princípios da gestão democrática, da 
soberania popular, da justiça fundiária e da fun-
ção social da cidade. 
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Marcha contra a Copa-Negócio na Rua XV de Novembro, organizada 
pelo Comitê Popular da Copa 

T
h
ia

g
o
 H

o
s
h
in

o
 

Manifestantes reunidos na Boca Maldita, região central de Curitiba 

A marcha iniciou-se às onze horas da manhã, na 
frente do prédio histórico da Universidade Fede-
ral do Paraná e percorreu a  Rua XV de Novem-
bro, uma das principais do centro da cidade. 
Com faixas, cartazes e apitos os manifestantes 
chamaram a atenção para vários problemas que 
envolvem o evento, tais como corrupção, obras 
superfaturadas, despejos, falta de transparên-
cia, mudança na legislação e o uso do dinheiro 
público em obras privadas. O ato contou ainda 
com uma bem humorada e simbólica “pelada” 
de rua, na qual pedestres eram convidados a 
participar. 

Mais informações sobre o Comitê podem ser obtidas em http://copa2014curitiba.wordpress.com/. Outras notícias sobre a 
marcha estão disponíveis nas páginas de Internet do Observatório das Metrópoles, Terra de Direitos, O Estado do Paraná e 
CGN Uol.  



Quem é quem na Copa 

O Clube Atlético Paranaense tem se destacado nas notícias vinculadas em jornais 
paranaenses e gerado muita polêmica. Primeiramente, foi a aprovação da Lei nº 
13.620/2010, que autoriza a concessão de potencial construtivo de até R$ 90 mi-
lhões ao clube(1). Posteriormente, o anúncio do aumento no orçamento da conclu-
são das obras, gerando impasses sobre quem arcaria com os custos(2). E nas últi-
mas semanas, a decisão do clube de não contratar empreiteira, ficando respon-
sável pela execução dos projetos e busca de recursos (com a intermediação dire-
ta do governo estadual)(3). 
 
(1) Câmara aprova projeto do Potencial Construtivo da Arena da Baixada: http://
www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?id=1061391 
 
(2) Impasse sobre custo atrasa licitação para conclusão da Arena: http://
w w w . g a z e t a d o p o v o . c o m . b r / e s p o r t e s / c o n t e u d o . p h t m l ?
tl=1&id=1117946&tit=Impasse-sobre-custo-atrasa-licitacao-para-conclusao-da-
Arena 

Clube Atlético Paranaense  

Copa em Notícias 

Arena da Baixada: polêmica a 
respeito do uso de dinheiro públi-
co na conclusão do estádio para a 
Copa 2014 
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Copa em Análise 

(3) Proposta de Petraglia é escolhida para conclusão da Arena: http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/
conteudo.phtml?tl=1&id=1150920&tit=Proposta-de-Petraglia-e-escolhida-para-conclusao-da-Arena 

Governo Nacional 
Alcino Reis – Coordenador da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. A 
função da nova secretaria é coordenar todas as ações do governo relacionadas à Copa de 2014. 

Governo Estadual 
Mario Celso Cunha é Secretário Especial para Assuntos da Copa do Mundo de 2014 no Paraná. A 
Secretaria tem a função de coordenar as ações que envolvem as estratégias para a Copa do Mun-
do de 2014, englobando a cidade de Curitiba e outros municípios paranaenses. 
http://www.copa2014.pr.gov.br  

Governo Municipal 
Luiz Carlos de Carvalho é representante da Secretaria Municipal Extraordinária da Copa de 2014 
em Curitiba, cuja missão é articular ações preparatórias do município para a realização do Mundi-
al. 
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Pedro Paulo é presidente da Comissão Especial para Assuntos da Copa, da Câmara Municipal de 
Vereadores de Curitiba. A comissão tem por objetivo acompanhar questões relacionadas à reali-
zação da Copa de 2014. 
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Na Copa do Mundo, em razão dos impactos socioeconômicos no espaço urbano das cidades sede, novos atores 
têm sido fundamentais para o entendimento da nova lógica de reprodução social das cidades. Neste espaço 
apontamos quais desses no campo governamental e da sociedade civil organizada tem atuado frente à realiza-
ção da Copa do Mundo.  

Tribunal de Contas do Estado do Paraná  

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foi criado um grupo de trabalho que reali-
zará a fiscalização das prestações de contas relacionadas à copa do mundo e aplicação do regime 
Diferenciado de Contratação. O grupo é presidido pelo conselheiro Heinz Herwig. As atribuições 
do tribunal de Constas são dadas pela Resolução 27/2011.  
Flávio Berti é procurador do Ministério Público que junto ao  
Tribunal de Contas do Estado do Paraná fiscalizará os trabalhos referentes ao governo municipal 
e estadual relacionados à Copa de 2014. 

Leandro Franklin Gorsdorf, Anni Caroline H. B. Hirami 
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Revista Biblio 3W: 
Barcelona 1992 - Rio de Janeiro 2016: Juegos Olímpicos y Movimientos Populares 

Este número inclui vinte e cinco trabalhos sobre os Jogos Olímpicos de Barcelona realizados em 1992 e sobre 
a preparação para a realização do evento no Rio de Janeiro em 2016. Realiza-se uma análise comparativa das 
expectativas e das consequências que os Jogos tiveram na cidade de Barcelona, e do que pode ocorrer na ci-
dade do Rio de Janeiro, a partir do exame dos planejamentos que se iniciaram para a sua organização. Exami-
na-se a rentabilidade social dos investimentos nos Jogos Olímpicos (e no Fórum) e defende-se a importância 
de se levar em consideração a participação dos movimentos populares na preparação dos Jogos do Rio de Ja-
neiro. 
Link de acesso à revista: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-895/b3w-895.htm 
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Copa Acadêmica 

 
Livro: Legados de Megaeventos Esportivos 

Ministério Público Federal 
No âmbito nacional, o MPF criou o Grupo de Trabalho da Copa do Mundo de 2014, para acompa-
nhar os preparativos para a Copa. O GT tem como coordenador o procurador da República Athay-
de Ribeiro e o procurador João Akira Omoto de Londrina como representante do Paraná.  
Em Curitiba, a responsável por acompanhar as ações da Copa do Mundo, é a Procuradora Regio-
nal dos Diretos do Cidadão, Antonia Lélia Neves Sanches . 

Comitê Popular da Copa 2014 Curitiba 
É composto por movimentos sociais, entidades e coletivos que reivindicam sua participação no 
processo decisório de maneira ampliada, com transparência e respeito aos direitos humanos de 
todos e todas sem distinções. Este Comitê está articulado junto a uma rede nacional realizando 
ações de monitoramento de políticas públicas, de mobilização da sociedade civil e formação de 
comunidades. Em Curitiba, mais de vinte e cinco entidades participam dessa iniciativa, dentre 
elas, o Observatório das Metrópoles, Observatório de Políticas Públicas do Paraná, Terra de Direi-
tos, Ambiens Sociedade Cooperativa e UFPR.  
Veja as demais entidades que compõe o Comitê em  
http://copa2014curitiba.wordpress.com/quem-somos/ 

Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios 
O Projeto é uma iniciativa liderada pelo Instituto Ethos, com apoio da Siemens Integrity Initiati-
ve.  Constituído pelo Comitê Nacional de Coordenação e Mobilização, quatro Comitês Nacionais 
Temáticos e 12 Comitês Locais, um em cada cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. Os comitês 
nacionais temáticos são: Comitê Jurídico; Comitê de Empresas e Investidores; Comitê de Espor-
tes e Atletas e Comitê de Mídia. O projeto buscará acordos com empresas, compromissos de 
transparência entre governantes e oferecerá ferramentas para ações coletivas de vigilância, mo-
nitoramento e controle social sobre os investimentos destinados para a Copa do Mundo de 2014. 
http://www.jogoslimpos.org.br/  
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Ministério Público do Estado do Paraná 
O procurador geral de justiça, Olimpio de Sá Sotto Maior, juntamente com diversas representa-
ções das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Saúde, Meio Ambiente, Consu-
midor, Idoso, Pessoa Portadora de Deficiência e Promotorias Criminais, estarão verificando as 
possíveis violações que poderão ocorrer na preparação e durante a realização do evento.   

O livro foi concebido a partir do Seminário de “Gestão de Legados de Megaeventos Esportivos”, promovido pe-
lo Ministério do Esporte e pelo Conselho Nacional de Educação Física (CONFEF), com a participação de especia-
listas internacionais e estudiosos brasileiros.  
Link da acesso ao livro: http://www.listasconfef.org.br/arquivos/legados/Livro.Legados.de.Megaeventos.pdf 



Copa em Dados 

Estudo feito pelo Instituto Paraná Pesquisas evidencia a redução do apoio da população quanto a Curitiba ser 
subsede da Copa de 2014. Em nove meses o percentual diminuiu de 84,3% para 66,5%. 
 
Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/curitiba/conteudo.phtml?id=1146140 

Copa na Capital Perde Apoio Público 

Copa em Debate 
Agenda Setembro 2011 

01 – Reunião Extraordinária do Concitiba 
Horário: 8:30 horas 
Local: Plenário IPPUC 

01 – Reunião do Projeto Jogos Limpos 
Horário: 14 horas 
Local: CREA-PR 
R. Padre Camargo, 285, Sala Agostinho Leão Junior 
Alto da Glória, Curitiba – PR 

01 – Reunião do Comitê Popular da Copa 
Horário: 19 horas 
Local: CRESS-PR  
R. Monsenhor Celso, n. 154 , 13º andar  

07 – Mesa-redonda “Estratégias de resistência à bar-
bárie capitalista: os mundos do trabalho e da vi-
da” (XII Jornada do Trabalho): Marildo Menegat 
(Escola de Serviço Social, UFRJ), Guiomar Inez Ger-
mani (Geografar, UFBA), Leandro Franklin Gorsdorf 
(Comitê Popular da Copa 2014-Curitiba) 
Horário: 18:30 horas 
Local: Auditório da Administração (Centro Politécnico) 
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14 – Audiência Regional Fazendinha 
 Horário: 19 horas 
 Local: Regional Fazendinha 

19 – Reunião da Câmara Temática Comercial e Tecno-
logia 
Horário: 14 horas 
Local: Palácio das Araucárias 

20 - Reunião da Câmara Temática Turismo 
Horário: 14 horas 
Local: Palácio das Araucárias  

21 – Reunião da Câmara Temática Saúde 
Horário: 14 horas 
Local: Palácio das Araucárias  

21 – Reunião do Comitê Popular da Copa 
Horário: 19 horas 
Local: a confirmar  

22 – Reunião da Câmara Temática Educação, Cultura 
e Ação Social 
 Horário: 14 horas 
Local: Palácio das Araucárias 

23 - Reunião da Câmara Temática Segurança 
Horário: 14 horas 
Local: Palácio das Araucárias  

26 – Reunião da Câmara Temática Infraestrutura 
Horário: 14 horas 
Local: Palácio das Araucárias  

27 – Reunião da Câmara Temática Meio Ambiente e 
Sustentabilidade 
Horário: 14 horas 
Local: Palácio das Araucárias 

27 – Conferência “Segregação Social e Megaeven-
tos” (III Seminário Nacional Sociologia e Política): 
Prof. Dr. 
Pedro Bodê de Moraes (UFPR), Prof. Dr. Luiz Antonio 
Machado da Silva (UFRJ e IESP/UERJ), 
Prof. Dr. Olga Firkowski (UFPR/Observatório das Me-
trópoles), Prof. Ms. Leandro Franklin Gorsdorf 
(UFPR/Observatório das Metrópoles) 
Horário: 19 horas 
Local: Reitoria UFPR  
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Patricia Baliski - Bolsista CNPq pelo Observatório das Metrópoles 
Jocieli Majewski - Bolsista CNPq pelo Observatório das Metrópoles 
Leandro Franklin Gorsdorf - UFPR / Observatório das Metrópoles 
Olga L. C. de Freitas Firkowski - UFPR / Observatório das Metrópoles 
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