
COPA: SIM !!!

Aumento da 

dívida pública: 

NÃO!!!

Impactos sociais 

e ambientais: NÃO!!!

• A Copa do Mundo de 2010 foi a mais rentável na 
história da Fifa, que arrecadou US$ 3,2 bilhões de 
dólares (o dobro do que conseguiu em 2006, na 
Copa da Alemanha), sem pagar um centavo sequer 
em impostos à África do Sul.

• Dados o� ciais mostram que o custo da Copa na 
África do Sul foi multiplicado por onze, entre 2004 
e 2010. O dinheiro usado para o Mundial 
(US$ 8 bilhões) seria sufi ciente para 
construir casas para 12 milhões de 
sul-africanos que vivem em favelas.

Você sabe de onde vem o dinheiro para pagar 
pelas obras da Copa do Mundo de 2014?

Ao anunciar a candidatura do Brasil à sede da Copa, o governo brasileiro 
a� rmou que este evento seria bancado, em sua maior parte, por inves-

timentos privados. No entanto, em julho de 2011, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) a� rmou que dos R$ 23,35 bilhões previstos para a 
realização das obras da Copa (certamente será muito mais), apenas 
R$ 336 mil (1,44% do total) vêm do capital privado.

Mais de 50% dos recursos para a 
realização das obras da Copa virão do 
BNDES e da Caixa Econômica Federal. 

O investimento público será completado 
pela Infraero, Portos e governos 

municipais e estaduais. Ou seja, dinheiro 
NOSSO, do povo brasileiro!

Do modo como está sendo conduzida, a Copa do Mundo vai deixar no Brasil um legado 
bastante negativo. Além da remoção de cerca de 150 mil famílias para a execução 
de obras que não são prioridade para as populações locais (como o alargamento de 
ruas e avenidas; a construção de túneis, centros de eventos e metrôs em áreas que não são as de maior 
necessidade; estádios faraônicos; e a reforma de aeroportos), o vertiginoso aumento da dívida 
pública já é uma realidade para o país, os estados e os municípios. 

Quem ganha com a Copa: a Fifa, banqueiros 

nacionais e internacionais, empreiteiros e empresários

Quem paga pela Copa: o povo! você!

Você sabia?

África do Sul foi multiplicado por onze, entre 2004 

construir casas para 12 milhões de 
sul-africanos que vivem em favelas.

Cartão Vermelho para a Dívida!

Copa sim,
com meu 

dinheiro não!



Veja como o governo federal distribui 
os recursos do País atualmente:

De um orçamento geral de R$ 1,41 trilhão, em 2010, o governo gastou 
R$ 635 bilhões (44,93% do total) com o pagamento da dívida pública*. 

Comitês Populares da Copa e Campanha “A Dívida Não Acabou” 
Apoio: Jubileu Sul Brasil, PACS e Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais

O endividamento com as obras 
da Copa vai tirar ainda mais 
recursos da educação, 
saúde, habitação, trabalho, 
segurança e cultura, 
dentre outros.

Cartão Vermelho 
para a Dívida!

Copa sim,
com meu 

dinheiro não!

O endividamento com as obras 
da Copa vai tirar ainda mais 
recursos da educação, 
saúde, habitação, trabalho, 
segurança e cultura, 

De um orçamento geral de R$ 1,41 trilhão, em 2010, o governo gastou 
 (44,93% do total) com o pagamento da dívida pública*. 

O endividamento com as obras COPA: SIM !!!

Aumento da dívida pública: NÃO!!!

Impactos sociais 
e ambientais: NÃO!!!

E sabe quanto gastou com os nossos direitos? 
• Para a Saúde: R$ 55,28 bilhões (3,91% do orçamento)
• Para a Educação: R$ 40,86 bilhões (2,89% do orçamento)
• Para o Trabalho: R$ 31,10 bilhões (2,20 % do orçamento)
• Para Desporte e Lazer: R$ 2,82 milhões (0,02% do orçamento)

* http://www.camara.gov.br/internet/orçamento/bd/exe2010mdb.exe

Você sabia? 
• A Grécia se endividou pesadamente para receber as Olimpíadas 
de 2004 e agora enfrenta a pior crise da sua história. Milhões de 
pessoas estão sendo demitidas; os salários e investimentos em 
saúde e educação estão sendo drasticamente cortados. 

• A população de Montreal demorou 30 anos para pagar a dívida 
que fi cou como legado para a cidade desde a Olimpíadas de 
1976. Houve superfaturamento das obras e muita corrupção (se 
foi assim no Canadá, imagine aqui... onde a legislação foi mudada 
de modo a di� cultar a � scalização dos gastos).


