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Seu Estádio,
Minha Dívida

A Copa de 2014 já tem seus campeões: as empreiteiras. Ao todo, serão 14 envolvi-
das na construção dos estádios de futebol, mas apenas 03 concentram as obras 

mais importantes: Andrade Gutierrez, Odebrecht e OAS. Elas vão receber cerca de 
80% dos recursos públicos previstos.

Por Daniel Romero

Hoje completa 60 
dias a greve dos 
t r a b a l h a d o r e s 

dos Institutos Federais de 
Educação Tecnológica.

O autor deste artigo 
é um destes milhares de 
trabalhadores em educa-
ção que estão em greve no 
país inteiro. Além de nós, 
trabalhadores dos correios 
e bancários também estão 
em greve.

Em todos os casos, o 
governo federal nos tem 
argumentado a falta de re-
cursos para atender as de-
mandas salariais.

No entanto, basta 
uma olhada rápida nos 
preparativos para a Copa 
do Mundo de 2014 no 
Brasil para ver que a 

questão não é de recursos, 
mas de prioridades. Mais 
precisamente, de falta de 
prioridade com a educa-
ção e serviços públicos. 
Tão pouco o futebol é a 
prioridade.

Só para a construção 
dos estádios, estão previs-
tos R$ 5,7 bilhões e quase 
tudo será verba pública.

Até 2014, este valor 
seguramente será maior. 
Na Copa da Alemanha, 
os gastos com os estádios 
ficaram 50% maiores do 
que o previsto; na África 
do Sul, cerca de 100%.

O governo Dilma já 
editou uma Medida Pro-
visória que prevê sigilo no 
uso das verbas da Copa.

Além de gastos pú-

blicos elevados e sem 
transparência, há estádios 
sem justificativa: são 12 
cidades-sede, 03 a mais do 
que na África do Sul.

Há cidades em que 
haverá mais estádios do 
que times e outras em 
que seus times sequer es-
tão na segunda divisão do 
campeonato brasileiro.

Neste terceiro espe-
cial sobre a Copa, analisa-
mos os projetos dos está-
dios e os financiamentos  
para sua construção; o que 
seria possível fazer com 
estes recursos em habita-
ção; quais as empreiteiras 
envolvidas e suas contri-
buições em eleições; por 
fim, qual a herança da 
Copa no Brasil.
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