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O Ministério do Turismo apresentou nesta semana para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
um plano para garantir infra-estrutura de transporte aos turistas e à população durante a 
realização dos eventos da Copa do Mundo de 2014, que terá sede no Brasil. Esta é a primeira 
ação de planejamento urbano para o evento e prevê investimentos de R$ 38,5 bilhões nos 
próximos sete anos para a construção de linhas de metrô, trem e corredores de ônibus nas 
cidades candidatas a sede do mundial.  
 
Segundo Marta Suplicy, ministra do Turismo, os recursos não virão só do governo federal. "Há 
conversas com os governos estaduais e iniciativa privada", afirma. Mas tudo ainda é muito 
incipiente, sem um cronograma real para a realização das obras. O objetivo é que esses 
projetos sejam incorporados ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).  
 
A cidade de São Paulo receberá a maior parcela de recursos, cerca de R$ 15,3 bilhões para 
65,6 quilômetros de metrô e 279,5 quilômetros de corredores de ônibus. Assim como o Rio de 
Janeiro, que deve receber uma parcela de R$ 5,05 bilhões para a construção de 26 km de 
metrô e 11 km de corredores de ônibus. A justificativa em focar nas duas capitais é que o fato 
delas serem consideradas as portas de entrada para os turistas internacionais. Aliás, a meta do 
governo é dobrar o número de turistas até 2014, para 10 milhões de visitantes ao ano.  
 
A ministra admite que o País terá que fazer um esforço para que tudo fique pronto até 2014, 
especialmente o trem que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro, em um percurso estimado de 80 
minutos. Marta ressaltou os problemas no transporte público de São Paulo, sem confirmar sua 
candidatura à prefeitura. "O transporte público vive uma situação de calamidade, não 
construímos quase nada de metrô nos últimos 15 anos, será um esforço de guerra."  
 
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não definiu quais cidades irão receber os 
jogos, mas o Plano de Mobilidade Urbano tem definido o foco de ação. Além de São Paulo e 
Rio, Niterói, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Olinda, Natal, Maceió e Brasília vão 
receber recursos. (Colaborou Fernando e Taquari Ribeiro) 
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