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O ANDAMENTO DAS OBRAS

TOTAL
81 OBRAS

INICIADAS
29

POR
COMEÇAR
52 obras

64%36%

FONTE: Governo federal

MOBILIDADE
URBANA

AEROPORTOS

ESTÁDIOS

Investimentos
R$ 12,1 bilhões

Investimentos
R$ 898,9 milhões

Investimentos
R$ 6,4 bilhões

Investimentos
R$ 6,6 bilhões

AE

49 obras

9 iniciadas

8 iniciadas

7 obras

Nenhuma iniciada

13 obras

12 iniciadas

12 obras

INFRAESTRUTURA
TURÍSTICA
EM PORTOS

Aeroporto Internacional Tom Jobim,
no Rio de Janeiro: um dos que

passarão por reformas para a Copa

Genilson Araújo

ALGUMAS OBRAS ATRASADAS
EM BRASÍLIA, a licitação para ampliação da DF-047 foi paralisada
pelo Tribunal de Contas do DF. A conclusão está prevista para
dezembro de 2013
EM CURITIBA
• O Corredor Av. Cândido Abreu tem início previsto só para junho de
2012 e conclusão para setembro de 2013
• O Corredor Metropolitano ainda não tem edital publicado. O início
das obras está previsto para fevereiro de 2012 e a conclusão para
abril de 2014
EM FORTALEZA, as seis obras de mobilidade urbana relacionadas
à Copa não tiveram nem edital ainda publicado e o início está
previsto para dezembro deste ano
EM MANAUS, o projeto do BRT (ônibus rápido) Eixo Leste/Centro
ainda nem foi licitado. O início da obra está previsto para dezembro
e a conclusão para março de 2014
EM NATAL, o Eixo 1, que ligará o novo aeroporto ao setor hoteleiro,
está ainda na fase de projeto, assim como o Eixo 2, de implantação
da Via Prudente de Moraes. A conclusão do Eixo 1 está prevista
para agosto de 2013 e do Eixo 2 para outubro de 2013
EM PORTO ALEGRE, das dez obras de mobilidade urbana, apenas
uma já foi iniciada

Em câmera (muito) lenta
Do total de 81 empreendimentos para a Copa de 2014, 64% ainda não começaram

OEA volta atrás sobre Belo Monte
Comissão de Direitos Humanos pedira suspensão da obra da usina em abril

Eliane Oliveira
elianeo@bsb.oglobo.com.br

● BRASÍLIA. Sem fazer alarde, o
Palácio do Planalto saboreia, há
um mês, uma importante vi-
tória no processo de instalação
da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte, no Pará. A Comissão
Interamericana de Direitos Hu-
manos (CIDH) da Organização
dos Estados Americanos
(OEA), que há cinco meses ha-
via baixado uma medida cau-
telar pedindo ao governo bra-
sileiro que suspendesse o em-
preendimento, enviou uma car-
ta à presidente Dilma Rousseff
se retratando e pondo um pon-
to final no impasse.

A revelação foi feita ontem
ao GLOBO pelo especialista
em segurança pública da OEA,
Adam Blackwell. Ele está em
visita ao Brasil desde o último
domingo, conversando com

autoridades brasileiras sobre
desarmamento e processos de
pacificação de favelas.

— Esse assunto está encer-
rado para nós. Creio que o que
houve foi falta de informação
dos integrantes da comissão —
disse Blackwell, acrescentando
que a medida cautelar foi re-
tirada no dia 1o- de agosto.

Especialista da OEA espera
melhora nas relações

A medida cautelar — que
despertou a ira do Palácio do
Planalto e teve como conse-
quência a divulgação de uma
dura nota do chanceler An-
tonio Patriota — foi publicada
para atender a comunidades
indígenas representadas por
Organizações Não Governa-
mentais (ONGs). Patriota che-
gou a chamar a Brasília o em-
b a i x a d o r d o B r a s i l e m
Washington junto à OEA, Ruy

Casaes, em uma demonstra-
ção de descontentamento.

Foi a primeira vez que as
pressões contra Belo Monte
ultrapassaram a fronteira, e
uma comissão da OEA tentou
interferir diretamente no pro-
cesso de construção da hidre-
létrica. Se a CIDH mantivesse
sua posição e o Brasil não
cumprisse a determinação, o
país poderia ser julgado pela
Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos e, numa hi-
pótese tida como improvável
por técnicos do governo e es-
pecialistas, em última instân-
cia seria expulso da OEA.

Ao receber o comunicado
sobre a medida cautelar, o go-
verno brasileiro enviou uma
carta à CIDH com informações
técnicas a respeito do proces-
so de licenciamento para a
construção da hidrelétrica. A
comissão argumentava que as

comunidades indígenas não
foram ouvidas.

Além de enviar uma resposta
sobre Belo Monte baseada em
critérios técnicos à CIDH, o go-
verno brasileiro retirou a can-
didatura de Paulo Vannuchi pa-
ra representante do país na co-
missão, no lugar de Paulo Sérgio
Pinheiro. Foi encaminhada uma
carta ao secretário-geral da
OEA, José Miguel Insulza.

— Vencida essa etapa, vamos
melhorar ainda mais nossas re-
lações — afirmou Blackwell.

Ele, que é canadense, esteve
no Rio no início da semana,
onde conheceu algumas fave-
las pacificadas, como as do
Complexo do Alemão. Em Bra-
sília, conversou com o ministro
da Justiça, José Eduardo Car-
dozo, sobre a possibilidade de
o Brasil transmitir aos vizinhos
sua experiência no processo de
desarmamento no país. ■

Falha em Itaipu deixa 80%
do Paraguai sem energia
Problema, que não afetou o Brasil, pode ter
sido causado por obras em uma subestação

Marcus Vinicius Gomes
economia@oglobo.com.br

Especial para O GLOBO

● CURITIBA. Uma falha ocorrida
no sistema da Usina de Itaipu
deixou ontem 80% do Paraguai
sem energia elétrica. O apagão
durou aproximadamente 40 mi-
nutos, das 10h39m às 11h18m,
pelo horário de Brasília (das
9h39m às 10h18m pelo de As-
sunção). A nova interrupção de
energia ocorre 12 dias depois
que um problema em uma su-
bestação da linha de transmis-
são de Itaipu, que pertence a
Furnas, deixou às escuras parte
de 14 estados brasileiros.

Segundo representantes da
usina, as obras da subestação de
Hernandárias, no Norte do Pa-
raguai, que está sendo ampliada,
podem ter causado a queda do

fornecimento. O apagão atingiu
grande parte de Assunção. As
regiões Norte e Central também
ficaram sem energia. Segundo a
Ande, estatal de energia para-
guaia, o blecaute teria afetado
1,2 milhão de pessoas.

Técnicos paraguaios e bra-
sileiros trabalham para des-
cobrir o que teria causado a
pane no sistema de distribui-
ção. Além das obras em Her-
nandárias, um linhão de 500KV
está sendo construído para le-
var a energia de Itaipu para
Assunção. O lado brasileiro
não foi afetado.

O site paraguaio ABC Digital
informou que o apagão pro-
vocou falta d’água em alguns
bairros de Assunção. A capital
também enfrentou problemas
de trânsito, devido ao desli-
gamento dos sinais. ■

Fábio Fabrini
fabio.fabrini@bsb.oglobo.com.br

Regina Alvarez
regina.alvarez@bsb.oglobo.com.br

BRASÍLIA

Quasequatroanosapósoanún-
cio do Brasil como sede da
Copa de 2014, a maioria das
obras para o evento ainda não
saiu do papel. De um total de

81 empreendimentos, incluindo a re-
forma de estádios, a ampliação de
aeroportos, intervenções urbanas e
adequações em portos, 52 ou 64%
ainda estão por começar. A situação
consta do balanço dos preparativos,
apresentado ontem pelo governo fe-
deral, a 1.002 dias do primeiro apito.
Caberá à União, estados e municípios
seguir um cronograma apertado para
cumprir os prazos. E contar com a
sorte para que greves, problemas em
licitações e outros eventuais contra-
tempos não prejudiquem a execução.

Do total de projetos voltados para o
evento, somenteasobrasdas12arenas
estão em andamento. Mesmo assim, já
se sabe que ao menos três delas (São
Paulo, Natal e Manaus) não ficam pron-
tas para a Copa das Confederações, em
2013. O maior atraso é nas obras de
mobilidade urbana, inscritas no Pro-
grama de Aceleração do Crescimento
(PAC), justamente aquelas apresenta-
das para a população como o maior
legado da Copa. Elas são 49, mas
apenas nove estão em andamento.

Das 40 restantes, três estão em fase
de projeto, 27 por licitar e três em
licitação. Só seis foram contratadas ou
estão em processo de contratação. Em
Salvador, com uma obra, as autori-
dades ainda negociam com a União se
seráadotadaoBusRapidTransit (BRT)
ou metrô. O imbróglio pode resultar na
exclusão do empreendimento da lista
deresponsabilidadesparaaCopa2014,
que está sendo revisada.

Mais dinheiro para
os aeroportos
● Das 12 sedes, cinco iniciaram obras
(Belo Horizonte, Cuiabá, Porto Alegre,
Recife e Rio de Janeiro). Na capital
gaúcha, de dez obras, há apenas uma
em curso. Em Brasília, a ampliação da
DF-047, que dá acesso ao aeroporto,
está parada no Tribunal de Contas do
DF por suspeita de irregularidades. Em
Natal,osúnicosdoisempreendimentos
ainda estão sendo projetados. Já em
Curitiba, os nove empreendimentos
dependem de licitações.

— Mobilidade é um assunto que nos
deixaemestadodealerta.Maspercebo
que, vencida a licitação, todas as ci-
dades aceleraram o ritmo, o que nos dá
confiança de que é possível deixar esse
legado para as cidades da Copa — diz o
ministro do Esporte, Orlando Silva.

Ante as dificuldades de cumprir o
cronograma, o governo federal já ad-
mite afrouxar prazos para as cidades-

sede. Após anunciar que as obras não
licitadas até dezembro deste ano se-
riam retiradas da lista de responsa-
bilidades da Copa, Silva afirmou que
atrasos poderão ser aceitos, desde que
seja entregue até dezembro de 2013:

—Nãoérazoável retirarumaobrase
a licitação passar de 2011, mas ela for
feita em até 12 meses. Se couber no
limite (dezembro de 2013), será ad-
mitido um avanço no prazo.

Indagado, o ministro disse que a
ação de inconstitucionalidade movida
pela Procuradoria Geral da República

contra o Regime Diferenciado de Con-
tratações (RDC) não deve atrasar as
obras. O RDC é uma lei aprovada pelo
Congresso que flexibiliza as licitações
para dar agilidade aos projetos.

— Não tenho dúvida quando à cons-
titucionalidade do regime e à neces-
sidade de aperfeiçoamento da legis-
lação de compras governamentais —
afirma, acrescentando que, a médio
prazo, o modelo poderá ser estendido
à administração pública.

Sete obras de infraestrutura turís-
ticas em portos, orçadas em R$ 898

milhões, continuam no papel. Em Ma-
naus, só têm previsão para começar
em janeiro de 2013. Mais R$ 6,4 bilhões
estão previstos para os aeroportos de
13 cidades — as 12 sedes mais Cam-
pinas. O ministro anunciou o aumento
do investimento, que antes era de R$
5,6 bilhões, conforme antecipou ontem
em sua coluna Ancelmo Gois:

— Houve revisão de algumas obras
por incremento na demanda de pas-
sageiros — explicou Silva.

Por ora, as intervenções em cinco
aeroportos não foram iniciadas. O se-

cretário de Aviação Civil, ministro Wag-
ner Bittencourt, disse que todas saem
até fevereiro de 2012 e serão entregues
entre julho e dezembro de 2013:

— Os investimentos estão todos em
dia e estarão prontos para a Copa. Não
temos dúvida disso — garante.

A ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, lembrou que, embora o Brasil
tenha sido escolhido para sediar a
Copa em 2007, as cidades-sedes só
foram escolhidas em 2009:

— Estamos trabalhando o ritmo
necessário para ter uma boa Copa. ■
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Cassada liminar
que pararia obras

de Guarulhos
Lino Rodrigues

lino.rodrigues@sp.oglobo.com.br

● SÃO PAULO. A Advocacia-Geral
da União (AGU) e a Infraero,
estatal que administra os ae-
roportos do país, conseguiram
no Tribunal Regional Federal da
3a- Região, em São Paulo, cassar
a liminar da juíza Louise Borer,
da 6a- Vara Federal, que na úl-
tima segunda-feira determinou
a paralisação das obras de
construção do terminal remoto
do aeroporto internacional de
Guarulhos. A decisão foi co-
municada no início da noite de
ontem. Também ficou sem efei-
to a proibição de a Infraero
realizar pagamentos à constru-
tora Delta, responsável pela
obra. A inauguração do termi-
nal, orçado em R$ 87 milhões,
está prevista para dezembro.

A relatora do processo, de-
sembargadora Marli Ferreira,
acolheu os argumentos da Pro-
curadoria Regional da União da
3a- Região (PRU3) e deferiu o
pedido de efeito suspensivo
apresentado pela AGU. A desem-
bargadora disse em sua decisão
que a paralisação dos trabalhos
representaria "grave lesão ao Es-
tado" e aos usuários do trans-
porte aéreo. Ela concordou ainda
com o caráter emergencial da
obra, argumento utilizado pela
Infraero para dispensar a lici-
tação e contratar por carta-con-
vite a construtora Delta.

A cassação da liminar ocor-
reu antes mesmo de as obras
terem sido interrompidas. A
liminar determinando a sus-
pensão só foi publicada na edi-
ção de hoje do Diário Oficial do
Estado de São Paulo (DOESP).
E, por isso, a Delta estaria
obrigada a parar os trabalhos
em Guarulhos apenas a partir
de amanhã.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 25.




