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Ancorada em uma infraestrutura de transporte público herdada da década de 70 e que 
perdura até os dias de hoje, Curitiba conseguiu seduzir os técnicos da Fifa mostrando que a 
cidade possui uma série de requisitos para receber o maior evento do futebol. Agora, o sonho 
é ser a sede dos atuais campeões do mundo, os italianos. 
 
Gostaríamos de ter o Brasil mas, se não conseguirmos, a cidade se sentiria bem atendida com 
a Itália. A colônia italiana na cidade é grande, mas também temos a alemã e a francesa disse 
o prefeito Beto Richa. 
 
A capital paranaense levou vantagem na disputa, especialmente por reunir planejamento 
urbano permanente, opções de transporte, previsão para construção da primeira linha de 
metrô e ampliação do estádio do Clube Atlético Paranaense Arena da Baixada, que consumirá 
apenas metade do investimento em relação aos estádios de outras sedes da Copa de 2014. 
 
Não será preciso construir uma nova cidade dentro de Curitiba para atender a Fifa. A cidade 
está aí, pronta, adequada em muitos aspectos para receber os jogos. Teremos de três a 
quatro anos para nos prepararmos para o evento — afirma o presidente do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Cléver de Almeida. 
 
Dos R$ 4,5 bilhões previstos em investimento para Curitiba sediar a Copa, 90% serão usados 
na melhoria da estrutura da cidade. Atualmente, a cidade possui 72 quilômetros de vias 
exclusivas para transporte público com uma frota de 1.500 ônibus, que percorrem 483 mil 
quilômetros diariamente. 
 
Do governo federal, Curitiba espera receber R$ 600 milhões para melhoria do fluxo de 
trânsito e de pessoas, bem como obras de melhoria viária, através do PAC. Curitiba também 
prevê a construção de sua primeira linha do metrô e revitalização do aeroporto Afonso Pena. 
Além disso, estão previstas obras para dar maior agilidade ao transporte, como linhas de 
integração entre municípios da Região Metropolitana, bem como mudanças na avenida que 
liga o aeroporto ao centro de Curitiba. 
 
Federação não queria Copa na Arena da Baixada 
 
Outro motivo que cativou os organizadores da Copa de 2014 foi a ampla rede hoteleira da 
cidade, com 19 mil leitos, e a ampla rede de serviços. Atualmente, Curitiba conta com mais 
de dois mil restaurantes. 
 
Da iniciativa privada, vem o investimento de R$ 150 milhões na ampliação da Arena da 
Baixada, metade do que outras cidades.vão necessitar gastar para sediar os jogos. O ex-
presidente da Federação Paranaense de Futebol, Onaireves Moura, queria aproveitar a Copa 
para revitalizar o estádio pertencente à Federação e hoje arrendado ao Paraná Clube. Mas 
não apresentou o financiador que bancaria a obra. A Arena da Baixada terá capacidade para 
abrigar 41.375 torcedores depois da ampliação. A capital paranaense sonha ser escolhida pela 
Fifa para abrigar o Centro de Comunicações da Copa.  
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