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"Welcome Back, 1950-2014". Foi com este slogan alusivo ao primeiro Mundial realizado no 
Brasil que as autoridades do Rio de Janeiro apresentaram a candidatura da cidade e 
conseguiram seduzir a Fifa a apontá-la como uma das 12 sedes da Copa de 2014. Passada a 
euforia, o poder público reconhece que receber novamente a grande festa do futebol exigirá 
ação efetiva e investimentos em infraestrutura que não dependem exclusivamente da vontade 
política dos governos estadual e municipal. Somente a ajuda da União pode assegurar que 
projetos tratados há bastante tempo como promessas eleitoreiras saiam do papel e garantam 
não só uma Copa do Mundo nos padrões da Fifa, como um legado inestimável para o cidadão 
carioca. 
 
A verdade é que o Rio de Janeiro vai servir de termômetro na preparação do Mundial. Nossos 
projetos são referências — diz a secretária Estadual de Turismo, Esporte e Lazer, Márcia Lins. 
 
Embora boa parte dos projetos de infraestrutura, alguns deles já em andamento, sejam 
anteriores à candidatura do Rio, não tendo vínculo direto com a Copa, são considerados 
estratégicos pelas autoridades e pelo Comitê Organizador Local (COL), principalmente na área 
de transporte público. Um exemplo é o Arco Metropolitano, que cria um cinturão de 
comunicação de 145 km entre as principais vias do Estado, onde não circularão veículos 
pesados, facilitando o fluxo. Importante para a economia da cidade, na visão dos envolvidos 
com a preparação do Rio para a Copa é uma obra que pode aumentar o tempo de 
permanência de turistas na cidade, já que facilitaria a ida, por via terrestre, a cidades como 
São Paulo, Santos, Belo Horizonte e Vitória. 
 
PACs da Mobilidade Urbana e da Copa são fundamentais 
 
A obra, que consome recursos do Estado e da União, foi orçada entre R$ 700 milhões e R$ 1 
bilhão. O valor está na média de outros dois projetos grandiosos que prevêem a melhoria do 
sistema de transporte público, ambos citados no vídeo que o comitê da candidatura carioca 
apresentou à Fifa: a expansão do Metrô, com a construção da linha 4 (Zona Sul) a linha 1-A, 
ligando São Cristóvão, da linha 2, à Central, da linha l, desafogando o Estádio, está em curso 
e a criação de cinco corredores de ônibus articulados, os "Bus Rapid Transit" (BRT). O que 
ligaria a Barra à Penha, batizado de Corredor T-5, tem custo aproximado de R$ 805 milhões. 
A obra do metrô é a mais cara. Está orçada em R$ 1,3 bilhão, e, como o Corredor T-5, 
depende da liberação de recursos do PAC da Mobilidade Urbana (R$ 4,7 bilhões), e do PAC da 
Copa (R$ 550 milhões), cuja promessa era de ser anunciado tão logo fossem conhecidas as 
cidades-sedes. 
 
Até temos fontes alternativas, mas essas obras dependem basicamente da ajuda do governo 
federal — afirma o prefeito Eduardo Paes. 
 
Com 27 mil quartos num raio de 50 km da cidade, a rede hoteleira tende a se expandir. 
Atualmente, a prefeitura tem engavetados 17 novos pedidos de licença, dez deles para a 
região da Barra da Tijuca e do Recreio. Márcia Lins não vê com o que se preocupar, mas Paes 
não pensa assim. Para ele, é um setor que carece de investimento, principalmente na 
qualidade das instalações. O setor do turismo espera ainda ser contemplado com US$ 187 
milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Prodetur (Programa do 
Desenvolvimento do Turismo). A última visita dos técnicos do BID para assinatura do 
financiamento é esperada para julho. 
 
As reformas dos terminais 1 (R$ 35 milhões) e 2 (R$ 57 milhões) do Aeroporto Tom Jobim, 
financiadas com recursos federais da Infraero, são vistas como estratégica e devem se 
estender, a princípio, até 2011. Quando concluídas, o aeroporto poderá receber até 16 
milhões de passageiros por ano, quatro milhões a mais do que hoje. 
 



Essas obras são produto de pressão pública. Em breve, o brigadeiro Nicácio (Cleonílson 
Nicácio, presidente da Infraero) virá ao Rio inspecioná-las — diz o deputado federal Otávio 
Leite (PSDB-RJ). 
O Quinta D'0r foi indicado como hospital de referência pela candidatura do Rio. A questão da 
segurança, uma das mais graves da" cidade, será tratada mais próxima da Copa. No ano que 
vem, no entanto, terá seu primeiro teste: o Rio será uma das quatro cidades do mundo, fora 
da África do Sul, a sediar a Fifa Fun Fest, uma festa oficial do evento. 
 
Já assinei tudo com a Fifa, será em Copacabana — revela Eduardo Paes.  
 

 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 6. 


