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Parque de
telecom
preocupa
Para consultor, legado de
mobilidade urbana da Copa
também pode não vingar

O aumento do custo dos estádios
para a Copa é visto com preocu-
pação. Mas, tão alarmante quan-
to a escalada de preços prevista
para essas obras, na avaliação
do consultor Ricardo Araújo, da
Novas Arenas, é o andamento de
projetos de mobilidade urbana,
infraestrutura aeroportuária,
hoteleira e de telecomunicações
programados para o evento. Al-
guns deles, avalia, correm o risco
de nem sair do papel. “Telecom,
por exemplo, é uma área crítica,
que não está recebendo a atenção
devida”, afirma. “A média de ve-
locidade da nossa internet é ridí-
cula. Precisamos de investimen-
tos pesados na área”.

O consultor chama a atenção
para o fato de que os investi-
mentos na rede hoteleira já
anunciados se concentram em
leitos de quatro e cinco estrelas.
Tradicionalmente, afirma, a
maior demanda é por quartos
em hotéis de duas ou três estre-
las, porque as despesas de via-
gem dos torcedores são altas.

Em mobilidade urbana, os
projetos andam em banho-maria
na maioria das cidades. A exce-
ção, diz Araújo, é o Rio de Janeiro,
que será sede das Olimpíadas dois
anos após a Copa. “Por essa razão,
acho que as coisas estão melhor”,
afirma o consultor, citando proje-
tos como o de revitalização da re-
gião portuária da cidade.

No restante do país, “tem
muita obra sem projeto, ou
cujo projeto foi aprovado mas
sem solução de financiamen-
to”, diz Araújo. Ele afirma que
um problema comum é a desa-
propriação de terras para a im-
plantação de VLT (bondes mo-
dernos) e corredores de ôni-
bus. “O TCU está em cima. Não
pode liberar mesmo, porque
são projetos mambembes”.

TCU
O presidente do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), Benjamin
Zymler, disse ontem que a medi-
da provisória (MP) que definirá as
formas como as obras da Copa de
2014 e das Olimpíadas de 2016
serão conduzidas precisa incluir
um dispositivo que aponte os ca-
sos em que haja indícios de orça-
mentos que não garantam o
cumprimento das obras previs-
tas. “Não podemos abrir mão de
formas para desclassificar pro-
postas inexequíveis. Isso tem de
ser feito assim que sejam identifi-
cados [projetos com orçamentos
inviáveis], porque isso provavel-
mente resultará na paralisação
das obras”, disse o ministro em
audiência pública no Senado. Se-
gundo ele, identificar esse tipo de
situação é algo que pode ser feito
seguindo apenas “critérios mate-
máticos”. ■ D.S. com ABr

ARENA PANTANAL (MT)

Projeto inicial R$ 342 mi
Custo atual não estimado
Como está a obra:
com meses de atraso,
o governo pensa em
alterar modelo previsto
de cobertura para tentar
cumprir o cronograma.
Terá capacidade para
43,6 mil espectadores,
arquibancadas e cobertura
desmontáveis. Foram
liberados R$ 393 milhões de
financiamento pelo BNDES.

NACIONAL DE BRASÍLIA (DF)

Projeto inicial R$ 696 mi
Custo atual R$ 740 mi
Como está a obra:
a fundação está concluída
e a concretagem dos
tubulões, em andamento.
Terá 71 mil lugares e,
quando estiver pronto,
atenderá outras modalidades
esportivas também. O projeto
inclui estacionamentos,
apoio, vestiários e lojas.
Não tem previsão de
financiamento pelo BNDES.

ESTÁDIO DAS DUNAS (RN)

Projeto inicial R$ 350 mi
Custo atual R$ 400 mi
Como está a obra:
a licitação foi concluída
em março passado e
neste mês começam os
preparativos para a obra.
A arena terá arquibancadas
flexíveis e parte dos 45 mil
assentos poderá ser
retirada. Até o momento,
R$ 100 milhões foram
liberados pelo BNDES.

ARENA PERNAMBUCO (PE)

Projeto inicial R$ 464 mi
Custo atual R$ R$ 688 mi
Como está a obra:
em fase de terraplanagem
e fundações. Estão
previstos 46 mil lugares
e estacionamento com
6 mil vagas. O BNDES
liberou, por enquanto,
R$ 280 milhões
em financiamento.

ARENA DA AMAZÔNIA (AM)

Projeto inicial R$ 499,5 mi
Custo atual não estimado
Como está a obra:
as fundações estão
concluídas e a reforma chegou
a área das arquibancadas.
O cronograma da Fifa
está sendo cumprido
e o prazo de entrega está
previsto para dezembro
deste ano. O BNDES já
aprovou R$ 400 milhões
em financiamento.
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