
 

 

 

sobre a Lei Geral da Copa; mapeamento dos vende-

dores ambulantes que trabalham no entorno da Arena 

da Baixada (local das partidas em Curitiba) e que se-

rão atingidos pelas restrições impostas pela zona de 

exclusão, a ser implantada nos períodos dos jogos. 

Importante também é observar a agenda para o mês 

de março, pois entre os dias 12 e 22 ocorrerão reuni-

ões de todas as Câmaras Temáticas referentes a Copa 

em Curitiba. 

Continuamos abertos para receber sua contribuição, 

seja ela uma notícia, uma análise, sua opinião ou rea-

ção! 
 

 

 

Olga Firkowski 
  

Coordenadora de Núcleo Curitiba  
do Observatório das Metrópoles 

 

Car@s leitores, 

 

Retomamos a publicação do Copa em Discu$S/Ao, 

com a edição de número 6, a primeira de 2012. Muita 

coisa está acontecendo no que diz respeito à Copa de 

2014: mudanças no Comitê Local (Nacional) com a 

inserção de prestigiados atletas, votação da Lei Geral 

da Copa no Congresso Nacional, mobilização dos tra-

balhadores atuantes na obras da Copa nas 12 cidades 

sedes, reivindicando uniformização de contratos e re-

muneração, dentre outras, que, por certo, colocarão, 

cada dia mais, os jogos de 2014 na pauta dos aconte-

cimentos em nosso país e em nossa cidade.  

Seguimos divulgando nossas ações locais tanto do 

ponto de vista acadêmico como de inserção social. 

Assim, constam dessa edição, uma apreciação sobre 

os itens julgados relevantes pelo COI – Comitê Olím-

pico Internacional, para a escolha da cidade sede dos 

Jogos Olímpicos, a reprodução de artigo  originalmen-

te publicado  no jornal  Gazeta do Povo (26/02/2012),  

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

Ano I, n. 6, Curitiba, 29 de fevereiro de 2012 
www.copaemdiscussao.com.br 
E-mail: copaemdiscussao@gmail.com 

Inicia-se a votação da Lei Geral da Copa 

Copa em Discu$S/Ao 

Editorial 

Copa em Notícias 

Nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, a comissão especial 

da Câmara de Deputados iniciou a votação do texto base da 

Lei Geral da Copa (PL 2330/2011).  

Em meio a várias discussões, a comissão especial aprovou o 

texto base. Dentre os pontos decididos na votação esteve o 

dos preços dos ingressos: a categoria mais barata custará 

US$ 50 e o valor máximo chegará a US$ 900. Os idosos te-

rão direito à meia entrada em todas as categorias. Além 

disso, os indígenas e os donos de armas que optariam pelo 

desarmamento ficaram fora do sorteio de ingressos da Ca-

tegoria 4 - ―cota social‖. 

No entanto, os outros dez destaques serão votados apenas 

no dia 06 de março, após dois adiamentos. Entre eles estão 

a autorização da venda de bebidas alcoólicas nos estádios, a 

responsabilidade da União em caso de catástrofes e atos de 

terrorismo, concessão de vistos, regras para devolução e 

reembolso de ingressos em caso de desistência, divulgação 

de marcas e determinação das áreas de exclusividade para 

comércio.  

Em  função  dos  pontos  polêmicos  estão  sendo realizadas 

Manifestação dos Comitês Populares contra a Lei 
Geral da Copa 
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várias manifestações contra a Lei. No dia 27 de fevereiro, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(Idec) e a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa (Ancop) promoveram um tuitaço (movimento 

de protesto pelo Twitter) contra o que consideram abusos em relação aos direitos da população brasileira. No 

dia 28,  manifestantes dos  Comitês Populares da  Copa se colocaram  em frente ao plenário  com faixas. Nes-

se mesmo  dia, integrantes  do Conselho  Nacional  de Procuradores-Gerais dos  Ministérios Públicos Estaduais  



Os preparativos para a realização da Copa do Mundo 

no Brasil, em 2014, rendem muitas controvérsias, 

não somente na mídia, na sociedade, mas no mundo 

jurídico. O primeiro problema que se apresenta é a 

falta de informações sobre a natureza do acordo rea-

lizado entre o Estado Brasileiro e a Fifa, empresa pri-

vada com fins lucrativos. Até hoje, não foi disponibili-

zado o instrumento no qual a entidade funda suas 

exigências expressadas no Caderno de Garantias e 

Responsabilidades. Isso, apesar dos pedidos de de-

putados no Congresso para a sua publicização. 

A postura  do governo,  ao manter em  sigilo absolu-

to  esses documentos, priva o cidadão  do direito à 

informação sobre  um evento, que,  por suas  propor-

ções,  tem  gerado  impactos  negativos nas cidades 

– como  remoções e despejos arbitrários – e também  

Copa em Análise 

2 Copa em Discu$S/Ao 

Uma entrevista realizada pelo Paraná Pes-

quisas, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, 

para o jornal Gazeta do Povo demonstra 

que os curitibanos são contra as exigên-

cias da FIFA. No entanto, 88% dos entre-

vistados não conheciam a Lei Geral da Co-

pa.  

Segundo os dados divulgados, 85% dos 

entrevistados não concordam com a venda  

entregaram um protesto contra a liberação 

de bebida alcoólica nos estádios durante a 

Copa do Mundo.  

Mais informações: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-27/tuitaco-mobiliza-sociedade-civil-contra-pontos-da-lei-geral-da-copa 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/comissao-aprova-texto-base-de-lei-da-copa 
http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/lei-geral/conteudo.phtml?tl=1&id=1228377&tit=Deputados-aprovam-o-texto-

base-da-Lei-Geral- 
http://esporte.uol.com.br/futebol/copa-2014/ultimas-noticias/2012/02/28/comissao-da-camara-aprova-texto-basico-da-lei
-da-copa-mas-deixa-pendencias-para-4.htm 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2012/02/28/interna_politica,291354/relatorio-da-lei-geral-da-
copa-e-aprovado-mas-ainda-pode-sofrer-mudancas.shtml 
http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/lei-geral/conteudo.phtml?id=1227297 
http://www.gazetadopovo.com.br/copa2014/lei-geral/conteudo.phtml?id=1227295&ch 

Manifestação dos integrantes do Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais contra a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios  

h
tt

p
:/

/v
e
ja

.a
b
ri

l.
co

m
.b

r/
n
o
ti

c
ia

/b
ra

si
l/

co
m

is
sa

o
-a

p
ro

v
a-

te
x
to

-b
as

e-
d
e
-l

e
i-

d
a-

co
p
a
 

O que pensa a população de Curitiba 

sobre as exigências da FIFA? 

de bebidas alcoólicas nos estádios durante os jogos da Copa. Os outros dados indicam que 66% são contra a 

soberania da FIFA sobre o governos; 57% discordam da responsabilidade do governo com eventuais prejuízos 

relativos a desastres naturais e problemas de segurança durante a Copa; e 87% dos entrevistados são a favor 

do ingresso mais barato para estudantes, indígenas, idosos, deficientes físicos e mentais. Além disso, a pes-

quisa também evidencia que 60% dos entrevistados acreditam que o governo brasileiro fará todas as vontades 

da FIFA na organização da Copa.  

A Copa do Mundo é nossa?* 

Leandro Franklin Gorsdorf 
Docente do Curso de Direito - UFPR 

mudanças legislativas que flexibilizam direitos con-

quistados e positivados na nossa ordem constitucio-

nal. 

Na hipótese de se tratar de um contrato internacio-

nal, temos, como contratantes, o Estado que deveria 

garantir a proteção do interesse público (coletivo) e, 

por conseguinte, dos direitos presentes na nossa 

Constituição, das leis e dos tratados. No outro lado, 

está a proteção de interesses privados (individuais) 

por parte de empresas internacionais vinculadas à 

―economia dos eventos esportivos‖. 

Porém, o  que temos visto é o governo impulsionan-

do uma série de  alterações legislativas,  inconstitu-

cionais, na qual a Lei Geral da Copa ganha destaque 

por violar o princípio da liberdade econômica – com a 

Zona de  Restrição –,  direitos do  consumidor  e, em  

Com a organização do Mundial de 2014, surge o conflito dos interesses público, dos cidadãos, e privado, da 

Fifa. É preciso lutar pela garantia dos direitos conquistados pelos brasileiros, sem abrir brechas para exceções. 



As cidades que ultrapassaram a nota 6,0 são concebidas como pré-candidatas, e possuem o direto em utilizar 

do logotipo olímpico (os aros) ao lado de seu nome, como cidade candidata aos Jogos. As outras cidades, cuja 

nota foi inferior a 6,0, são retiradas do processo de candidatura. 

A segunda etapa é constituída pela observação das cidades ―in loco‖, realizada pelos membros do Comitê O-

límpico Internacional.  Estes analisam as  condições expostas no  questionário  entregue na primeira fase, bem  
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*Publicado originalmente no jornal Gazeta do Povo (26/02/2012) 

especial, dos idosos e estudantes. Os direitos cultu-

rais também são ameaçados ao se pretender paten-

tear termos do imaginário popular brasileiro como 

―Brasil 2014‖, ―Seleção‖, ―Seleção Canarinho‖ e 

―Copa do Mundo do Brasil‖. 

Uma das normas que mais dificulta a aprovação da 

Lei Geral é a indiscriminada responsabilidade objetiva 

da União por qualquer prejuízo à Fifa, inclusive em 

caso de catástrofes naturais, caso em que o orça-

mento público deverá ser destinado a indenizar a 

empresa organizadora da Copa do Mundo. 

Algumas indagações devem ser respondidas pelo Es-

tado Brasileiro em relação a essa situação. Primeiro, 

se for realmente um contrato internacional, é neces-

sário respeitar algumas condições inerentes aos con-

tratos. É preciso garantir os direitos adquiridos e a 

aplicação da legislação vigente na assinatura do con-

trato. Por isso, as modificações das normas nacionais 

em detrimento das exigências da Fifa violam princí-

pios contratuais e também nossa soberania. As inge-

rências apoiadas na ação discricionária do governo 

brasileiro não condizem com a vontade popular ex-

pressa na Constituição.  

A quantificação dos critérios é realizada por meio da análise 

dos dados via programação computacional. Por meio do soft-

ware ―Decision Matrix‖ são estabelecidas lógicas de avalia-

ção, conhecidas como ―OlympLogic‖. Neste processo, lógicas 

matemáticas são exploradas para estabelecer critérios preci-

sos de análise, transformando informações qualitativas em 

dados quantitativos.  

Os resultados da aplicação do modelo matemático permitem 

chegar às conclusões eliminatórias da primeira fase do pro-

cesso de escolha da cidade sede. As cidades candidatas po-

dem enfrentar os seguintes cenários: o primeiro é a elimina-

ção da cidade devido ao baixo desempenho nas avaliações 

(abaixo da nota 6,0); o segundo representa a aprovação 

plena da cidade, devido ao desempenho acima dos critérios 

de avaliação; e, por fim, o terceiro cenário corresponde à 

cidade cujo aproveitamento foi mediano, oscilando entre a-

valiações positivas e negativas, porém compreendida como 

cidade passível de receber o Evento caso todos os projetos 

propostos sejam executados. 

O processo metodológico do COI 

A escolha da cidade sede dos Jogos Olímpicos é alcançada por meio do cumprimento de procedimentos legais 

pré-estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Estes procedimentos, que envolvem a candidatu-

ra e a futura seleção de uma cidade, são definidos em duas fases.  

A primeira etapa a ser cumprida pela cidade postulante é apresentar ao Comitê Olímpico Internacional, por 

meio do Comitê Olímpico Local e com a aprovação do Governo Federal, o anseio em sediar os Jogos Olímpicos. 

Entretanto, a efetivação da inscrição só ocorre com o envio, por parte da cidade interessada, de um documen-

to em resposta ao questionário do COI, que avalia onze aspectos na cidade: 1) Apoio Político e Social; 2) In-

fraestrutura Geral; 3) Locais de Competição; 4) Vila Olímpica; 5) Meio Ambiente; 6) Acomodações; 7) Trans-

porte; 8) Segurança; 9) Experiências Anteriores; 10) Finanças; 11) Projeto Geral e Legados.  

A metodologia de análise dos projetos das cidades postulantes é estabelecida pela associação de notas atribuí-

das pelo COI para cada um dos onze elementos presentes no questionário olímpico, contendo as devidas pon-

derações do corpo técnico do COI. As ponderações representam a combinação de dois fatores básicos: o pri-

meiro reflete a capacidade em demonstrar as potencialidades do projeto; o segundo reflete o potencial para a 

conclusão dos projetos desejados no período necessário para a realização do Evento.  

Marcelo Caetano  Andreoli 
Arquiteto e Urbanista, Mestre em Gestão Urbana (PUC-PR) 
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Cidades pré-candidatas aos Jogos Olímpicos 
2016 



O documentário ―Marca registrada 2010‖ produzido pelo jornalista Rudi Boon 

para a holandesa VPRO em 2009, mostra o período pré-Copa na África do Sul. 

Além da expectativa gerada pelo megaevento, demonstra como a população 

perdeu direitos básicos.  

Responsável pela tradução e inserção de legendas em português: A Pública 

 
http://apublica.org/2012/02/fifa-manda/ 

4 Copa em Discu$S/Ao 

como exigem a entrega de um documento contendo o detalhamento das propostas para a cidade sede.  

O caderno de revisão do planejamento olímpico é concebido como produto final para o processo seletivo. Nele 

deve constar os critérios detalhados da primeira fase, o que acaba desdobrando temas e constituindo novos 

tópicos de análise. O documento final é constituindo de 17 temas: 1) Visão, legado e comunicação, 2) Concei-

to geral dos Jogos Olímpicos, 3) Clima e estrutura da política e da economia, 4) Aspectos jurídicos, 5) Formali-

dades de alfândega e imigração, 6) Meio ambiente e meteorologia, 7) Finanças, 8) Marketing, 9) Esporte e 

instalações, 10) Jogos paraolímpicos, 11) Vila olímpica, 12) Serviços médicos e controle de doping, 13) Segu-

rança, 14) Acomodações, 15) Transporte, 16) Tecnologia, 17) Operações de mídia.  

A análise do projeto detalhado, juntamente com a realização da visita à cidade proponente, corresponde ao 

último processo para a efetivação da nova sede olímpica, que é decida em cerimônia aberta com votos diretos 

dos membros do Comitê Olímpico Internacional e chefes de Estado. A cidade que obtém a maioria absoluta 

dos votos é concebida como cidade sede dos Jogos Olímpicos.  

N. 02, ano 1, setembro de 2010 

Os Mega Eventos na cidade: Imagética social, Política Econômica e Governança Urbana - João Seixas 

(Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Lisboa). 

http://www.emetropolis.net/edicoes/n02_set2010/e-metropolis_n02_materia-de-capa.pdf 

 

N. 03, ano 1, dezembro de 2010 

Mega Eventos: o futuro do planejamento ou o planejamento como futuro? Entrevista com Anne-Marie 

Broudehoux (Escola de Design - Universidade de Quebec à Montreal). 

http://www.emetropolis.net/edicoes/n03_dez2010/e-metropolis_n03.pdf 

 

N. 04, ano 2, março de 2011 

Desafios no caminho para o “Rio 2016”: o que nos dizem as experiências anteriores? Erick Omena 

(Observatório das Metrópoles/IPPUR) 

http://www.emetropolis.net/edicoes/n04_mar2011/e-metropolis_n04.pdf 

 

N. 05, ano 2, junho de 2011 

No compasso dos mega-eventos - Ensaio fotográfico por Marcia de Castro Borges 

http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/emetropolis_n05.pdf 

 

N. 06, ano 2, setembro de 2011 

Os Jogos Olímpicos podem não ter fim: algumas advertências sobre o “legado” olímpico à luz da 

experiência de Montreal - Pierre-Mathieu Le Bel (Pós-doutorando pela Universidade de Quebec em Montre-

al) 

http://www.emetropolis.net/download/edicoes/emetropolis_n06.pdf 

 

N. 07, ano 2, dezembro de 2011 

A observação dos megaeventos como leitura de política urbana - Resenha realizada por Nelma Gusmão 

(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB) do livro Olympic Dreams: The Impact of Mega-Events 

on Local Politics, de Matthew Burbank, Greg Andranovich e Charles Heyng (2001). 

http://www.emetropolis.net/download/edicoes/emetropolis_n07.pdf 

emetrópolis - Revista eletrônica de estudos urbanos e regionais  

http://www.emetropolis.net/ 

Copa Acadêmica 

Sugestão de vídeo 

Na edição de novembro de 2011 foram dadas algumas sugestões de documentários relacionados à temática 

megaeventos. Dando continuidade a esta ideia, neste mês indicamos mais um vídeo. 
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Copa em Dados 

Leandro Franklin Gorsdorf, Anni Hirami, Jocieli Majewski   

Tendo em vista a zona de exclusão imposta pela FIFA aos estádios, realizamos duas visitas ao estádio escolhi-

do para a realização dos jogos e, mapeamos os vendedores ambulantes que trabalham nas proximidades da 

Arena da Baixada, dando atenção aos produtos que vendiam, bem como as suas expectativas para a Copa do 

Mundo de 2014. 

Em uma breve entrevista, perguntamos a alguns dos vendedores ambulantes quais os seus anseios quanto à 

venda de produtos no Evento; se há alguma organização deles para o megaevento tal como uma associação 

ou sindicato e, se algum órgão da prefeitura havia feito contato com eles ou fornecido alguma informação.  

Em uma análise geral do mapa e das entrevistas realizadas com os vendedores, conseguimos notificar a quan-

tidade de 41 trabalhadores, tendo em vista que a grande maioria vende bebidas – água, refrigerante, cerveja 

– e os demais produtos são alimentícios, lembrando que no Artigo 11º da Lei Geral da Copa, há uma proibição 

de venda ou exposição de qualquer mercadoria nas áreas de restrição comercial que não obtenham permissão 

expressa da FIFA, já que esta garante exclusividade às marcas patrocinadoras. 

Em entrevista com alguns desses vendedores, percebemos que todos eles possuem perspectiva de grande 

movimento para a Copa de 2014, contudo, mostraram-se confusos quanto ao lucro que eles viriam a ter com 

as vendas em dia de jogos, tendo em vista que alguns deles tinham conhecimento sobre a limitação dos espa-

ços para venda (zona de exclusão). Até mesmo em dias de jogos clássicos, como exemplo Coritiba x Atlético-

PR, fiscais juntamente com a polícia militar proíbem a permanência desses vendedores no entorno do estádio. 

Foi nos dito também que a Prefeitura Municipal de Curitiba ainda não os procurou e não forneceu nenhum da-

do sobre a situação deles com relação à Copa. 

Os vendedores entrevistados informaram que não existe um ponto fixo de cada trabalhador, cada ponto é de-

finido por ordem de chegada e isso é respeitado entre eles, até porque muitos deles se conhecem por traba-

lharem em outros eventos, jogos, shows, etc.  

Ainda não possuem organização com representatividade, contudo entre os próprios há uma interação e troca 

de informações e, além disso, estão tentando obter informações com a Prefeitura Municipal de Curitiba.  



Copa em Discu$S/Ao é uma iniciativa do Núcleo Curitiba do Observatório das Metrópoles, do Projeto de Ex-

tensão Cidade em Debate (UFPR/Direito - Universidade Positivo - Ministério Público do Estado do Paraná) e do 

LaDiMe – Laboratório de Dinâmicas Metropolitanas do Departamento de Geografia da UFPR. É um meio de di-

vulgação das ações relativas ao desenvolvimento do projeto Metropolização e Megaeventos esportivos, coor-

denado pelo Observatório das Metrópoles e financiado pela FINEP. 
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Copa em Debate 

Agenda Março 2012 

¹ Maiores informações http://www.jogoslimpos.org.br/ 

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 

Responsáveis pela edição 

Marcelo Caetano  Andreoli - Arquiteto e Urbanista, Mestre em Gestão Urbana (PUC-PR) 

Anni Caroline H. B. Hirami - Estudante do Curso de Ciências Sociais (UFPR) 

André da Soler - Discente do Curso de Direito (UFPR) / Bolsista Extensão do Projeto Cidade em Debate: Monito-

ramento da Copa do Mundo 2014 

Colaboraram nesta edição 

07 - Filme debate com o Comitê Popular da Copa 

(Semana do Calouro - Centro Acadêmico de Ciências 

Sociais/UFPR)  

Horário: 14 às 16 horas 

Local: Prédio da Reitoria UFPR 

12 - Reunião da Câmara Temática Turismo 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias  

13 - Reunião da Câmara Temática Educação, Cultura, 

Esporte e Ação Social 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias  

14 - Reunião da Câmara Temática Saúde 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias  

14 – Reunião Comitê Popular 

Horário: 18:30 horas 

Local: CRESS/PR—Rua Monsenhor Celso, 154 Centro 

15 - Reunião da Câmara Temática Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias  

16 - Reunião da Câmara Temática Segurança 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias 

19 - Reunião da Câmara Temática Infraestrutura 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias  

20 - Reunião da Câmara Temática Comercial e Tecno-

logia 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias  

21 - Reunião da Câmara Temática Estádios 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias  

22 - Reunião da Câmara Temática Transparência 

Horário: 10 horas 

Local: Palácio das Araucárias  

22 - Reunião do Projeto Jogos Limpos 

Horário: 14 horas 

Local: a confirmar¹  


