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ApresentaçãoApresentação
Sem dúvida o futebol é uma ver-
dadeira paixão para a maioria do 
povo brasileiro. A Copa do Mun-
do é o aniversário fora de épo-
ca de todo torcedor e torcedo-
ra. Quem não se lembra do sur-
gimento do rei Pelé em 1958? Ou 
do anjo das pernas tortas, Garrin-
cha, desconcertando os marcado-
res em 1962? Jairzinho, o furacão 
da copa de 1970. Romário, o bai-
xinho ar  lheiro de 1994, Ronaldo, 
fenomenal em 2002... São perso-
nagens que estão nas histórias de 

milhares de pessoas de diversas 
gerações.

A copa de 2014, no Brasil, é um 
dos eventos mais esperados por 
aquelas pessoas apaixonadas por 
esse esporte. Afi nal de contas, 
desde 1950 aguardamos ansiosa-
mente a chance de ver a seleção 
canarinho levantando a taça em 
nossa própria terra.

Mas, não há como negar: não 
existe nada mais frustrante numa 
par  da de futebol do que um gol 
contra. E a nossa Copa pode se 
transformar nisso, se os planos 
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da FIFA, dos empresários e do po-
der público forem realmente rea-
lizados. Nesses planos, a maioria 
das pessoas que já vivenciam os 
problemas crescentes de Fortale-
za será penalizada, pois a cidade 
está sendo modifi cada somente 
para viabilizar os negócios lucra-
 vos que serão realizados. Para 

que isso aconteça, estão sen-
do planejadas 
obras que irão 
impactar princi-
palmente quem 
vive as conse-
qüências da fal-
ta de polí  cas 
públicas. Dentre 
estas, serão rea-
lizadas a dupli-
cação de vias e 
a construção de 
um sistema de 
transporte chamado Veículo Leve 
Sobre Trilhos (VLT), para ligar o se-
tor hoteleiro da Beira-Mar à prin-
cipal arena espor  va, o Castelão. 
Apenas para o VLT, serão gastos 
R$562,02 milhões para atender 
aos interesses dos empresários 
e de especuladores imobiliários 
que dominam a cidade. Quem 
anda por Fortaleza sabe que não 
é a Via Expressa a mais conges-
 onada, nem está na rota em que 

milhares de trabalhadores/as 

passam boa parte do dia dentro 
de ônibus lotados. Para que estas 
obras se realizem, muitas famílias 
serão obrigadas a abandonar os 
lugares em que vivem, trabalham 
e constroem laços afe  vos.

A par  r da preocupação com es-
tas questões, foi fundado o Co-
mitê Popular da Copa: uma ar  -

culação que reúne comunidades, 
ONGs, movimentos sociais e pes-
soas, as mais diversas, preocupa-
das com o des  no que terá nossa 
cidade, se a Copa for mais um pre-
texto para atender aos interesses 
econômicos de uma minoria rica 
de Fortaleza, para quem a remo-
ção de comunidades inteiras e a 
ocultação da pobreza não signifi -
cam nada.

O discurso ofi cial é que essas 
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obras servirão para organizar a 
cidade, para trazer crescimen-
to, para dar visibilidade mundial 
à Fortaleza. Com um orçamento 
previsto de R$9,5 bilhões – mais 
do que o dobro do caixa anual do 
município – as obras para a Copa 
do mundo em Fortaleza têm mais 

de 60% dos recursos direcionados 
para o setor de transporte e trân-
sito, além de recursos para equi-
pamentos voltados para seduzir 
turistas que, em geral, contribuem 
para aumentar os índices de pros-
 tuição de menores, violência e 

drogas.

Muitas dessas obras são projetos 
an  gos que haviam sido engave-
tados devido à pressão popular, 
mas que agora voltam em clima 
de Copa. É certo que a popula-
ção quer melhorias para a cidade, 
mas quer também ter o direito de 
poder escolher quais são as suas 

prioridades, quer ter o di-
reito de decidir sobre o que 
é necessário para se viver 
em uma cidade saudável 
em todos os sen  dos.

Esta Car  lha é, portanto, 
um convite para que você 
inscreva seu  me na nossa 
seleção. Uma seleção que 
quer entrar em campo, 
ves  ndo a camisa do res-
peito e da dignidade. Mi-
lhares de cidadãos e cida-
dãs estão se organizando 
por todo o país! Entre para 
a nossa seleção! Par  cipe 
do Comitê Popular da Copa 
e chame sua comunidade, 
vamos exercer nosso direi-

to pelo controle popular de nos-
sa cidade. Isso sim será um verda-
deiro gol de placa para o Brasil na 
Copa de 2014!

Contato:
comitepopularcopa@gmail.com
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O que é direito O que é direito 
à Cidadeà Cidade

As grandes metrópoles têm atraí-
do homens e mulheres em busca 
de prosperidade, empregos, opor-
tunidades e qualidade de vida. 
Mas historicamente esse cresci-
mento acelerado tem provoca-
do exatamente o inverso, ou seja, 
aumento da segregação sócio-es-
pacial, da violência, do medo, das 
violações de direitos e da crimina-
lização da pobreza. Essa realidade 
vem chamando a atenção da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
há alguns anos, em especial pelo 
fato de que mais da metade da 

população mundial pas-
sou a viver em centros 
urbanos desde 2008.

Para a população da 
América La  na não é 
novidade o reconheci-
mento de que as cida-
des crescem rapidamen-
te sem ter como ofere-
cer mínimas condições 
de vida para a grande 
maioria da população. 
A concentração popula-
cional no meio urbano 
é um fenômeno eviden-
te há décadas. No Brasil, 

por exemplo, desde o Censo De-
mográfi co de 1970 já se sabia que 
mais da metade da população es-
tava nas cidades. Hoje em dia os 
dados do Censo 2010 revelam que 
84,35% da população brasileira - 
mais de 160 milhões de pessoas – 
já reside nas áreas urbanas. Ao lon-
go de todos esses anos o mercado 
imobiliário e o Poder Público im-
pediram que a população de bai-
xa renda ocupasse os espaços com 
boa infra-estrutura, serviços pú-
blicos, transporte, áreas de lazer e 
outros bens de consumo cole  vo.

Diante de uma situação de se-
gregação sócio-espacial, em que 
os pobres são expulsos das suas 
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moradias, os movimentos sociais 
estabeleceram como uma de suas 
principais bandeiras a luta pelo di-
reito à moradia digna. Com o tem-
po fomos compreendendo que a 
moradia é muito mais do que um 
abrigo, uma casa, devendo estar 
inserida em um contexto de qua-
lidade ambiental, acesso a trans-
portes, trabalho, segurança, ges-
tão democrá  ca, etc.

O direito à cidade pode ser en-
tendido como o usufruto igualitá-
rio à cidade, dentro dos princípios 
de sustentabilidade, democracia 
e jus  ça social. É na verdade um 
conjunto de direitos que engloba a 
moradia adequada, a mobilidade e 
a acessibilidade urbanas, o sanea-
mento ambiental, a oferta de servi-
ços públicos de qualidade, o traba-
lho, o ambiente natural ecologica-
mente equilibrado e a par  cipação 
polí  ca. Tudo isso da forma mais 
justa e democrá  ca possível.

Para que o direito à cidade se con-
cre  ze é preciso socializar o solo 
urbano, permi  ndo que todas 
as pessoas tenham a possibilida-
de de morar em áreas adequa-
das e seguras. Nesse contexto, a 
propriedade privada e a concen-
tração fundiária são os principais 
entraves e o Poder Público ainda 

contribui para que isso se mate-
rialize, quando viola direitos por 
meio de polí  cas de remoções e 
de programas habitacionais ina-
dequados, ao invés de propor al-
terna  vas menos impactantes so-
cialmente. Par  cipação e transpa-
rência são princípios dos quais nós 
do Comitê Popular da Copa não 
abrimos mão de jeito nenhum!

Estamos na maior ansiedade pelo 
início dos jogos em Fortaleza, mas 
não podemos deixar que a tão so-
nhada Copa se transforme em mais 
um jogo polí  co a favor dos que se 
consideram donos da cidade. É por 
isso que não podemos fi car de bra-
ços cruzados diante de tamanho 
pouco caso que Governo e Prefei-
tura estão fazendo com o dinheiro 
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público. Depois que a Copa aca-
bar, quem vai pagar a conta? So-
mos nós, e nós é que vamos sofrer, 
porque para pagar a conta de tan-
ta gastança, serão pelo menos 20 
anos de endividamento público 
em que não haverá recursos para 
inves  r em educação, saúde, sane-
amento básico, transporte e segu-
rança pública, serviços tão impor-
tantes para o bem estar da popu-
lação. Serão pelo menos mais vin-

te anos de privação para o povo de 
Fortaleza. O direito à cidade está 
diretamente relacionado com o di-
reito de decidir sobre o futuro da 
nossa cidade. E a queremos justa, 
democrá  ca, sustentável e segura!

Copa 2014 em Copa 2014 em 
Fortaleza: Quem Fortaleza: Quem 
paga a conta? paga a conta? 

Estão falando por aí que a Copa do 
Mundo vai trazer bons negócios 
para o nosso Estado, para a me-
trópole de Fortaleza. Mas e você? 
Quanto vai se benefi ciar com a 
Copa do Mundo? E a sua comuni-

dade, já sen  u algum 
bene  cio? Será que 
ninguém está aprovei-
tando esse megaeven-
to que vem por aí?

Não é bem assim. 
Empresários, políti-
cos e bancos nacio-
nais e internacionais 
já estão faturando 
alto com a Copa, e 
o pior de tudo, com 
o nosso dinheiro e 
sem que possamos 
influenciar na forma 
como esses recursos 

serão alocados. Aqueles que já 
faturam muito todos os dias são 
recebidos de portas abertas pelo 
governo estadual e pela prefei-
tura, que ainda lhes dão dois 
grandes incentivos:
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O primeiro é a liberação de espa-
ços públicos, até mesmo em áreas 
de proteção ambiental, onde fl e-
xibilizam leis ou simplesmente ig-
noram o que está previsto na le-
gislação, como estudos de impac-
to ambiental, por exemplo. O se-
gundo são os despejos, remoções, 
repressões e ameaças às popu-
lações dos bairros que serão re-
movidas para as obras da Copa. 
Ou seja, se você é um banqueiro 
ou um empresário, poderá des-
truir o ambiente natural de Forta-
leza com construções em área de 
proteção e ainda ganha de brin-
de a administração das obras pú-
blicas. Agora, se você é mais um 
da imensa maioria que não possui 
empresas e bancos, ou seja, que é 
vendedor e não comprador de for-
ça de trabalho, possivelmente so-
frerá diversas formas de violência, 
podendo perder até mesmo a sua 
moradia.

Mas eles não dizem que vão aju-
dar a melhorar o Ceará? Empre-
sário não ajuda, investe! E inves-
 mento pressupõe a obtenção de 

lucros, caso contrário, não haveria 
interesse no inves  mento. A essa 
altura já deve ter dado pra perce-
ber que a Copa, além de um me-
gaevento espor  vo, é também um 
grande negócio! Os empresários 

só pensam em obter lucros e para 
isso cobrarão caro para a cons-
trução e o uso de cada uma des-
sas grandes obras, construídas 
com aquele mesmo dinheiro que 
está faltando na saúde e na edu-
cação. A prova disso é que os 
principais fi nanciadores da Copa 
do Mundo serão o BNDES, a Cai-
xa Econômica Federal, a INFRAE-
RO e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento- BID.

Os bancos privados também par-
 ciparão, lucrando muito com 

emprés  mos impagáveis, geran-
do ainda mais dívida para o Esta-
do e o Município, isso sem contar 
com o endividamento com o Go-
verno Federal.

Além desses emprés  mos, tan-
to o Governo do Estado como a 
Prefeitura irão se endividar com o 
Governo Federal e bancos priva-
dos para o fi nanciamento de vá-
rios projetos, como: alargamen-
to de ruas e avenidas, túneis, VLT, 
Linha leste e Sul do Metrofor, re-
forma do Aeroporto e Centro de 
Eventos. 

Todos esses recursos têm um ob-
je  vo principal: atender aos in-
teresses privados e abrir novos 
mercados no Brasil e no Exterior. 

17925 - Revista Comite copa.indd   817925 - Revista Comite copa.indd   8 27/06/2011   16:41:1327/06/2011   16:41:13



9

Os resultados mais imediatos 
serão:

1- O aumento da dívida do Esta-
do, interna e externa, que terá 
como conseqüência mais cortes 
a cada ano nos projetos sociais, 
para pagamento dos juros des-
sa dívida.

2- Os espaços públicos serão ocu-
pados pelo setor privado, ou 
seja, vai sobrar pouca área da 
cidade em que a população vai 
entrar e sair quando der vonta-
de e sem gastar dinheiro.

3- A total falta de controle desses 
fi nanciamentos por parte da so-
ciedade civil irá comprometer o 
que deveria ser des  nado no 
orçamento público para progra-
mas sociais.

4- A concentração de obras de 

infra-estrutura na zona leste da 
cidade vai agravar ainda mais a 
enorme contradição com a zona 
oeste, ou seja, a segregação só-
cio-espacial vai fi car ainda mais 
visível.

Essas obras irão aumentar tam-
bém outra dívida, que nunca foi 
paga, pois está vinculada às popu-
lações pobres: a dívida social.

Para uma cidade como Fortaleza, 
carente de habitação, de postos 
de saúde, de escolas de qualida-
de e de saneamento básico, não 
se pode permi  r que o mercado 
esteja acima da vida. Quatro jogos 
não podem ser mais importantes 
do que as necessárias transforma-
ções urbanas para que as pesso-
as possam usufruir, de fato, do di-
reito à cidade e tenham uma vida 
confortável e feliz.

AO TODO ESTÃO PREVISTOS R$ 9,5 BILHÕES 
EM INVESTIMENTOS, DISTRIBUÍDOS ENTRE OS 
GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E PREFEITURA, 
QUE ESTÃO ALOCADOS SEGUNDO A “MATRIZ 
DE RESPONSABILIDADE DA FIFA”. É ELA QUEM 
DIZ COMO VAI SER REPARTIDO O BOLO DE 
INVESTIMENTOS.
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E de onde vem esse dinheiro E de onde vem esse dinheiro 
todo?todo?

● No Ceará, por exemplo, o BN-
DES vai inves  r:

R$ 142.699,60 milhões na linha 
Sul do Metrofor;

R$ 276.034,39 milhões no Ter-
minal de Múl  plo Uso do Porto 
do Pecém-Pier 3, onde se prevê 
a construção de shopping e um 
hotel fl utuante para os turistas;

R$ 351.545,14 milhões na refor-
ma do Castelão, que terá em vol-
ta dele: hotel, shopping e cen-
tro de convenções. O valor total 
do Projeto é R$ 623,50 milhões. 
Esse novo Estádio vai ter um cus-
to al  ssimo para a população. 
De diver  mento popular, o fute-
bol vai passar a ser um lazer para 
as elites;

R$ 55.800,45, para a implan-
tação de um Complexo Turís  -
co em Aquiraz, com hotel, área 
de lazer e imóveis. Para receber 
essa obra, o governo irá garan  r 
toda a infra-estrutura urbana.

● A Corporação Andina de Fo-
mento, um banco internacional 
que prioriza o fi nanciamento ao 
setor privado, vai inves  r:

U$ 50 milhões de dólares no 
Programa de Desenvolvimento 
do Turismo-Prodetur;

U$ 83 milhões no projeto Aldeia 
da Praia;

U$ 112 milhões no Proin  ur 
(Programa de infra-estrutura tu-
rís  ca), para a duplicação da 
CE 085 que leva Fortaleza a Pa-
racuru, saneamento das cida-
des litorâneas e Aeroporto de 
Jericoacoara.

● O Ex-im-bank (que é um ban-
co americano voltado para ex-
portações) vai fi nanciar o Acquá-
rio do Ceará, com U$ 105.000,00 
milhões.
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Governo do Governo do 
EstadoEstado

Está sendo realizada uma audito-
ria com relação às obras do Caste-
lão. Problemas relacionados à ela-
boração das licitações estão sen-
do objeto de análise por parte do 
Ministério Público Federal. Além 
disso, o Governo do Estado ten-
ta fl exibilizar as leis para facilitar a 
vida do capital, isso vem sendo fei-
to sobretudo em relação às licita-
ções e licenciamentos ambientais, 

em função das especifi cidades do 
evento. O chamado AI-5 Ambien-
tal, que visa garan  r dispensa de 
licenciamento para obras consi-
deradas “prioritárias”, está dentro 
deste contexto. 

No que diz respeito às desapro-
priações, claramente está ocor-
rendo um atropelamento dos fa-
tos, como é o caso das obras refe-
rentes ao VLT, por exemplo. Para 
agravar ainda mais a situação, es-
tão ocorrendo desapropriações 
antes mesmo da apresentação do 

Acompanhando as principais Acompanhando as principais 
ações...ações...

GOVERNO DO 
ESTADO

PREFEITURA 
MUNICIPAL

GOVERNO 
FEDERAL

OBRAS
PRIORIZADAS PELOS 
GOVERNOS

Castelão - 518,806 mil Via expressa - 98 mil
Reforma do 
Aeroporto 
Pinto Mar  ns - 
400 mil

Acréscimo de duas 
estações na linha sul 
do metrô: Pe. Cicero e 
Montese – 35 mil

Alargamento da 
Alberto Craveiro – 
33,7 mil
Melhorias na Paulino 
Rocha  - 34,5 mil
BRT Dedé Brasil – 
41,5 mil

Terminal de 
passageiros 
do Porto do 
Mucuripe – 
164,8 mil

VLT Parangaba-
Mucuripe - 265,52 mil

BRT Raul Brabosa – 
53,6 mil

* A Prefeitura desis  u das obras que estão em destaque.
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licenciamento ambiental e do de-
bate com as comunidades resi-
dentes nos lugares em que podem 
ocorrer intervenções.

PrefeituraPrefeitura
A Prefeitura desis  u de imple-
mentar as obras das Avenidas 
Dedé Brasil, Raul Barbosa e Pau-
lino Rocha, alegando que os cus-
tos com as desapropriações se-
riam maiores que os gastos com o 
restante da obra. Esse fato somen-
te vem confi rmar o que o Comitê 
Popular da Copa está afi rmando já 
há algum tempo: as “exigências da 

FIFA”, não são tão imprescindíveis 
assim e muitas vezes, sequer elas 
existem de fato. Pelo que estamos 
percebendo, a maior parte das 
obras que entraram na “conta da 
Copa de 2014”, na verdade, não 
são exigências da FIFA. O mega-
evento espor  vo está sendo u  -
lizado para impor obras que não 
foram sequer deba  das pela po-
pulação cearense. Qualquer ação 
dos governos que não seja ampla-
mente deba  da com as comuni-
dades carece de mínima legi  mi-
dade, mais deve valer a vontade 
da população que reside naquele 
território a ser impactado. O direi-
to à cidade está sendo subtraído, 
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quando sequer são disponibiliza-
das as informações dessas obras, 
muito menos um diálogo aberto 
com as comunidades. Mais uma 
vez, fi ca evidente a polí  ca do “se 
colar, colou”, bastante u  lizada 
pelos governos e empresas para 
empurrar à população as obras 
dos seus interesses.

Governo FederalGoverno Federal
O Governo Federal, apesar de 
não aparecer tão diretamente, 
é o que mais colabora com todo 

esse processo e também ajuda a 
nos endividar mais ainda. A refor-
ma do Aeroporto Pinto Mar  ns, 
em que estavam previstos 279,5 
milhões, após um redimensiona-
mento de custos, passou a 400 mi-
lhões. O terminal de passageiros 
do Porto do Mucuripe vai custar 
164,8 mil (previsto para dez/2011 
a dez/2013). Ao todo, 12 metrópo-
les receberão obras da Copa, sen-
do centenas de intervenções nas 
maiores cidades do país. Se já es-
tamos assustados com os recursos 
no nosso Estado, imagine quanto 
está sendo gasto em todo Brasil?
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Av. Dedé Brasil*

Terminal Montese
Aeropor

Pinto 
Martins

Pólo intermodal 
da Parangaba

Terminal
Padre 
Cícero

Castelão

Barroso I

A
Ba

COMUNIDADES POSSIVELMENTE 
REMOVIDAS

REFORMA DO CASTELÃO (GOVERNO DO 
ESTADO)

VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT 
(GOVERNO DO ESTADO)

METROFOR LINHA SUL (GOVERNO DO 
ESTADO)

ALARGAMENTO DE AVENIDAS 
(PREFEITURA MUNICIPAL)

OBRAS FINANCIADAS PELO GOVERNO 
FEDERAL
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Via Expressa

Morro Santa Terezinha
Comunidade 

Rio Pardo

Comunidades 
do Trilho

Av. Paulino Rocha*

Av. Raul Barbosa*

porto 
nto 
rtins

Terminal
do Mucuripe

Av. Alberto Craveiro

* A Prefeitura Municipal de Fortaleza 
anunciou que não realizará estas obras já 
que o custo de indenização  ultrapassam o 
valor da execução.

Lagamar

Boa Vista

so I

Aldacir 
Barbosa
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E eu com isso?E eu com isso?
Os megaeventos espor  vos po-
dem mudar a nossa vida? 

Os megaeventos espor  vos, como 
a Copa do Mundo de Futebol, fun-
cionam como espetáculos. São 
acompanhados pelo mudo todo e 
nos lugares onde ocorre são vistos 
como um meio de enriquecimen-
to. Tudo isso está na cabeça e nos 
interesses do pessoal do governo, 
das empresas de comunicações e 
das organizações espor  vas inter-
nacionais, como o COI e a FIFA. Es-
ses grupos dizem que os eventos 
são oportunidades para a trans-
formação das cidades e aumento 
da qualidade de vida de seus ha-
bitantes. O que eles não dizem é 
que os exemplos mais recentes, 
como os Jogos Pan Americanos de 
2007, no Rio de Janeiro e a Copa 
na África do Sul, em 2010, mostra-
ram que um evento dessa enver-
gadura pode se tornar um grande 
fracasso social e urbano.

Os promotores da polí  ca de de-
senvolvimento associada à reali-
zação de megaeventos invocam 
sempre as Olimpíadas de Barcelo-
na, de 1992, como modelo de pos-
síveis virtudes, porque gerou mui-
to lucro com o turismo. De fato, 

as experiências internacionais de-
monstram que o “efeito Barcelo-
na” é uma exceção e não a regra 
do que sucede com as demais cida-
des. O alto endividamento público 
e as remoções de milhares de famí-
lias das comunidades são negocia-
dos em troca do recebimento de 
poucos jogos e alguns instantes de 
exibição midiá  ca, como no caso 
de Fortaleza. É urgente um movi-
mento da sociedade brasileira para 
ques  onar essa ação irresponsável 
que exclui, que fere direitos funda-
mentais, que cria falsas expecta  -
vas em parte da população quan-
to a mudanças em seu co  diano na 
cidade. 

Para enfrentar os graves proble-
mas trazidos pela preparação e re-
alização deste  po de megaeven-
to espor  vo para a nossa cidade, 
precisamos entender o que está 
em jogo: organizar as comunida-
des e movimentos para uma crí-
 ca a esse modelo, além de unir-

mos nossas forças. Nós, pobres da 
cidade, não podemos aceitar pa-
gar por um bene  cio que não va-
mos receber. Não queremos que 
ocorra aqui o que aconteceu na 
África em 2010, quando a popu-
lação pobre foi mandada embora 
e as cidades foram “higienizadas” 
para receber os turistas.
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Dívidas e mais Dívidas e mais 
dívidasdívidas

Os gregos, que vivem uma gran-
de crise da dívida - 295 bilhões 
de Euros, 20% a mais do que o 
PIB do país - atribuem aos cus-
tos de realização das Olimpíadas 
de 2004 boa parte de seus pro-
blemas atuais. Por lá não se con-
cretizou o dito “efeito Barcelo-
na” no incremento do turismo. 
Ao contrário, os custos de ma-
nutenção de quase 20 praças es-
portivas subutilizadas ou mesmo 
abandonadas penalizam o orça-
mento público. 

Na China, o Estádio “Ninho do 
Pássaro” das Olimpíadas de Pe-
quim 2008, jaz hoje como “Ele-
fante Branco”, sem receber even-
tos ou competições esportivas. 
Estima-se que os chineses gas-
taram pouco mais de 40 bilhões 
de dólares nos jogos mais caros 
da história, que também ficaram 
conhecidos pela intensa remo-
ção da população. A organização 
internacional “Centre on Hou-
sing Rights and Evictions” (CO-
HRE) destaca em seus relatórios 
que mais de 2 milhões de pes-
soas foram deslocadas e expul-
sas de onde viviam nos últimos 

20 anos em função da realização 
dos Jogos Olímpicos.

Aconteceu na África do Sul.  E 
sem mobilização popular pode 
acontecer também no Brasil!

Vendedores ambulantes foram 
expulsos dos arredores e ao lon-
go dos acessos aos estádios. Os 
regulamentos impostos pela 
FIFA também proibiram qual-
quer venda de mercadorias que 
não fossem dos patrocinadores 
da FIFA. Isto é, o McDonald’s e a 
Coca-Cola venderam de um tudo 
ao longo da maioria das grandes 
vias e nos espaços públicos onde 
turistas passavam. Mas os mora-
dores que trabalhavam venden-
do lanches não puderam vender 
seus produtos. Para um evento 
que diz que vai trazer tantos be-
nefícios à população... Curioso 
não?

A FIFA possui sua própria força 
para-policial para impor essas 
regras. Os vendedores de rua 
sempre foram perseguidos com 
brutais expulsões e confiscos de 
bens, mas nas cidades-sede as 
autoridades aumentaram os ata-
ques, em especial no último ano. 
Vendedores na Park Station de 
Johanesburgo foram despejados 
brutalmente no Dia dos Direitos 
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Humanos. Vender na Grand Pa-
rade de Cidade do Cabo foi proi-
bido já no 1º de maio. Os vende-
dores de rua eram em sua esma-
gadora maioria, mulheres africa-
nas negras, que dependiam des-
sas vendas para sustentar suas 
famílias.

A Copa também expõe mais ain-
da as já bastante precárias con-
dições de trabalho na constru-
ção civil e a possibilidade de au-
mentarem os casos de invalidez 
e morte por acidentes de traba-
lho. Além do mais, os empregos 
gerados não serão permanentes 
nem de qualidade, principalmen-
te em vista da pressa dos gover-
nantes em cumprir os prazos exi-
gidos e mostrar resultados para 
os investidores. Outras violações 
de direitos se anunciam, como o 
aumento da exploração sexual 

de crianças e adolescentes, bem 
como prática da arregimentação 
de mulheres para atender sexu-
almente aos turistas.

Continuam os problemas anti-
gos em Soweto (distrito de Jo-
hannesburgo – África)

A imprensa internacional disse 
que poucas horas depois do jo-
gador Iker Casillas levantar a taça 
de campeão do mundo, o gover-
no sul-africano ordenou que tro-
pas ocupassem algumas das re-
giões mais miseráveis da cida-
de para frear possíveis ataques 
contra imigrantes estrangeiros. 
No dia seguinte, funcionários de 
empresas de energia confirma-
vam a intenção de entrar em gre-
ve. Passada a euforia, milhões de 
cidadãos continuavam desem-
pregados e a África do Sul volta-

va à dura realidade dos dias 
normais. Depois que o cir-
co da Copa do Mundo dei-
xou o país, voltaram à vista 
de todos a pobreza, a Aids, 
a violência e, principalmen-
te, a desigualdade social. 
Manifestações públicas fi-
caram proibidas a 3 km de 
distância dos estádios e vá-
rias liberdades individuais e 
coletivas foram cerceadas. 
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Expediente:

André Lima
Francisco Vladimir
Helena Mar  ns
Henrique Botelho

Livino Neto
Liza Serafi m
Magnólia Said
Thiago Rodrigues
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Esta car  lha foi produzida pelos integrantes do
Comitê Popular da Copa de Fortaleza-CE em junho de 2011
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