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RESUMO
Este trabalho vem contribuir para despertar em nossa instituição, a importância
de se preparar com antecedência, para atuar em eventos como a Copa do Mundo,
atualmente é o maior evento esportivo, em todo o planeta bilhões de pessoas
acompanham os jogos, durante este evento a questão segurança é um dos pontos mais
importantes para sua realização. A Polícia Militar, cumprindo sua missão constitucional
estará exposta através da mídia, nacional e mundial. Mato Grosso estará nesse momento
em evidência. A realização de planejamento e execução eficazes e eficientes, garantindo
que todos os jogos ocorram tranquilamente, é fundamental, para que nosso Estado se
torne referencia por sua organização e qualidade nos serviços prestados. A exemplo dos
jogos Pan-Americano realizados no Rio de Janeiro no ano de 2.007, onde a Polícia Militar
de Mato Grosso, também atuou através de policiais militares designados, para a Força
Nacional, a atuação foi considerada excelente pela qualidade dos serviços prestados.
Historicamente o Brasil terá a oportunidade de mostrar para o Mundo, todo seu
potencial, atraindo cada vez mais investidores e turistas, para nosso país e estado, por
tanto cabe a nós, aguardar a escolha de nossa capital, e se preparar internamente para
receber de braços abertos a Copa do Mundo de 2014.
Palavras-chave: Copa – Segurança - Investimentos – Infraestrutura.
ABSTRACT
This work will contribute to awakening in our institution, the importance of
preparing in advance to act in events like the World Cup, is currently the biggest
sporting events in the world billions of people accompanying the games, during this
event the security issue is one of the most important for its realization. The Military
Police, fulfilling its constitutional mission will be exposed through the media, national
and global. Mato Grosso will be in evidence at that time. The completion of planning and
implementing effective and efficient, to ensure that all games take place peacefully, it is
essential so that our state will become reference for its organization and quality of
services provided. The example of the Pan American Games held in Rio de Janeiro in the
year 2007, where the Military Police of Mato Grosso, also served by military police
assigned to the National Force, the performance was considered excellent for the quality
of services provided. Historically Brazil will have the opportunity to show to the world,
its full potential by attracting more investors and tourists to our country and state, so it is
up to us, awaiting the choice of our capital, and prepare itself internally to receive, open
arms the World Cup of 2014.
Keywords: Cup - Security - Investments - Infrastructure.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho visa despertar em nossa instituição a importância de se
preparar com antecedência, para atuar em eventos como a Copa do Mundo 2.014.
Cuiabá é candidata oficial a ser uma das subsedes dos jogos em 2.014, concorrendo
entre dezoito capitais candidatas. Para receber este tipo de evento serão necessários
investimentos em toda infraestrutura, tais melhorias, serão fundamental para atender
a demanda de público, que nossa capital poderá receber. A Polícia Militar terá
divulgação de seu trabalho a nível mundial, então, devemos precaver para que não
ocorram incidentes durante a execução dos serviços.
Lembrando que o futebol e a Copa do Mundo em nosso país é historicamente
um dos eventos mais importantes para o povo brasileiro, o espírito patriota renasce a
cada jogo, praticamente o país paralisa acompanhando atentamente os jogos de nossa
seleção canarinho.
Teremos orgulho em receber a Copa 2.014, porém serão necessários cuidados
essenciais com a questão segurança, o problema da violência, que atinge nosso país e
estado, preocupa os organizadores e autoridades.
Sabemos do destaque do Brasil em relação ao futebol, porém também
sabemos que o nosso País é considerado um dos países mais violentos, violência que
ocorre também nos estádios e campos de futebol, apesar dos esforços para se evitar.
Em nosso Estado tivemos recentemente casos de violência em estádios de
futebol, durante partida entre o Mixto de Cuiabá e União de Rondonópolis, ocorrido
em maio de 2008, a mídia divulgou as imagens e houve certo desgaste da imagem da
Instituição. Durante um jogo de copa do mundo, a divulgação negativa de nosso
trabalho comprometeria todo sacrifício realizado.
Os jogos Pan-americanos do Rio Janeiro 2007 contou com uma segurança
eficiente. Durante o evento não observamos pontos negativos divulgados na mídia,
apesar do público existente e do grande número de atletas. Tudo ocorreu
tranquilamente.
As diretrizes existentes referentes à atuação da Polícia Militar em praças
esportivas são fundamentais para que se possa nortear os planejamentos a serem
realizados.
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O sucesso na atuação da polícia depende de planejamento criterioso, visando
investimentos em capacitação técnica profissional, equipamentos de qualidade,
treinamentos específicos dos agentes de segurança, buscando a melhor preparação
para receber os jogos da Copa do Mundo de 2.014, que serão acompanhados por
público de todo o Mundo.

1. FUTEBOL NO MUNDO
O futebol está presente em vários momentos da história humana, existem
registros deste esporte na Ásia, mais precisamente na China Antiga e no Japão. No
século I a.C, na Grécia, há registros dos jogos na cidade de Esparta. Na Idade Média
há relatos de um esporte pouco mais violento o Soule ou Harpaston, também
praticado por militares que se dividiam em duas equipes: atacantes e defensores,
dentre as regras valiam socos, rasteiras chutes no adversário e outros golpes
violentos, inclusive chegando a alguns casos a ocasionar mortes dos jogadores
durante a partida. Ao longo de sua história, o futebol passou por várias modificações
até se tornar esse esporte tão apreciado por todos. Atualmente este esporte é
responsável direto pela mobilização de bilhões de pessoas em todo o mundo,
movimentando cifras bilionárias em todo o planeta, assustadoramente o futebol, é
um dos maiores investimentos, com retorno rápido, conforme iremos perceber logo a
seguir:
A movimentação financeira do futebol corresponde a mais ou menos 255 bilhões
de dólares, superando a General Motors, maior empresa industrial do planeta, que
movimenta 170 bilhões de dólares. Segundo uma projeção feita pela revista alemã
Der Spiegel, em maio de 2006, revelando que o valor estimado da FIFA alcança
cerca de U$$ 300 bilhões. Fica evidente que o futebol, pela sua riqueza cultural e
social é um grande desafio para pesquisadores da vida social, econômica, cultural
de uma nação. Durante uma Copa do mundo os olhos da população mundial estão
voltadas para o futebol, na copa de 2002 na Coréia/Japão, foram registrado 44
bilhões de audiências televisivas. Já no ano 2006, na Copa da Alemanha, 50 bilhões
de espectadores assistiram aos jogos. É considerado o maior fenômeno histórico, de
qualquer natureza, onde nunca foi superado por nenhum outro fenômeno,
(Murad, 2007) 2.

2 MURAD, Mauricio. A violência e o futebol: dos estudos clássicos aos dias de hoje. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2007.
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A cada ano o público vem aumentando conforme a história revela. O quadro
que veremos a seguir representa o público que acompanharam os jogos, da sua
criação até a copa de 2.006.

Ano

Tabela 01: Média de Público nas Copas do Mundo
Local
Público Geral
Media por Jogo

1930
Uruguai
434.500
24.139
1934
Itália
395.000
23.235
1938
França
483.000
26.833
1950
Brasil
1.337.000
60.773
1958
Suécia
868.000
24.800
1962
Chile
776.000
24.250
1966
Inglaterra
1.614.677
50.459
1970
México
1.673.975
52.666
1974
Alemanha Ocidental
1.774.022
46.685
1978
Argentina
1.610.215
42.374
1982
Espanha
1.856.277
53.698
1986
México
2.407.431
46.297
1990
Itália
2.517.348
48.411
1994
Estados Unidos
3.587.538
68.991
1998
França
2.785.100
43.517
2002
Coréia do Sul e Japão
2.705.134
42.268
2006
Alemanha
3.353.655
52.401
Fonte: Extraído do Site, www.duplipensar.net, História das Copas do Mundo da
FIFA, acessado em 15 Jun 08.
No Brasil, essa paixão é vivida constantemente durante uma copa do mundo,
nós brasileiros demonstramos que somos patriotas, as esperanças se renovam em
busca de cada gol realizado, desde o seu surgimento o futebol no Brasil é algo
inexplicável.

1.1 FUTEBOL NO BRASIL
No Brasil, o futebol tornou-se uma paixão popular. A prática desse esporte se
iniciou de maneira tímida por marinheiros ingleses e holandeses. Há registros que
dizem que foi praticado inclusive por padres jesuítas, mas a narrativa consagrada é
aquela que descreve o retorno de Charles Miller ao Brasil, em 1894, após seus estudos
na Inglaterra, trazendo em sua bagagem um conjunto de regras e duas bolas de couro
Robson Oliveira Curi

RHM - Vol 6 - Jan/Jun 2010

41

CRITÉRIOS PARA ATUAÇÃO DA PMMT EM JOGOS DE COPA DO MUNDO NO ESTÁDIO GOVERNADOR JOSÉ
FRAGELLI

e uniformes, passando a organizar os primeiros jogos de futebol na Várzea do Carmo
(Brás), sendo considerado a partir de então o pai do futebol brasileiro.
A Federação Brasileira de Sports, fundada em 1914, passou a ser denominada
Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Essa, por sua vez, passou a ser
denominada Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ano de 1979, prevalecendo
até hoje.
O Brasil, em 1958, conquistou o primeiro Titulo de Campeão Mundial, na
Suíça. Neste ano de 2.008, comemoramos 50 anos do primeiro título mundial de
futebol.
Na história do futebol brasileiro, temos vários episódios marcantes inclusive
com a trágica violência contra o povo brasileiro, por ocasião do roubo da taça Jules
Rimet, nosso futebol conta com vários episódios desde corrupções de alguns
dirigentes de times famosos, há violência nos campos de futebol e estádios através
dos torcedores e jogadores, mas apesar de todos os fatos que poderiam prejudicar
nosso país, A FIFA (Federation International Football Association), fundada no ano
de 1904, responsável oficial pela organização dos eventos mais importantes, como
Copa do Mundo, Copa Libertadores da América, Copa da UEFA, Liga dos Campeões
da Europa, Copa Sul-América, entre outros jogos de expressão, escolheu o Brasil para
sediar a copa de 2.014.

1.2 FUTEBOL EM MATO GROSSO
Em nosso Estado, o estádio Governador José Fragelli, popular (Verdão), que
completa 32 anos de existência, foi palco de grandes espetáculos, como a tradicional
Copa Masters da Conmebol/1996, que teve participação de times famosos como: São
Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro (Brasil) e Rosário Central (Argentina); o Campeão
foi o time do São Paulo Futebol Clube, que pelo placar de 3 x 0, derrotou o Clube
Atlético Mineiro. O campeonato também teve a participação dos times do Flamengo
(RJ), Grêmio (RS), São Paulo e Santos (SP).
O Flamengo, de Zico, foi o responsável pela inauguração oficial do estádio
Verdão e junto com outros times levaram alegria e emoção durante o campeonato ao
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público médio de 40 mil pessoas, que na ocasião ficou com o título.
Para abrilhantar o futebol mato-grossense, os três grandes clubes no
Campeonato Brasileiro, Mixto, Dom Bosco e Operário, foram fundamentais para o
público durante os jogos. O Verdão recebeu outros importantes jogos, até mesmo da
nossa seleção canarinho.
A partida entre Brasil x Suíça, primeiro jogo oficial no Verdão, ocorreu em
1981. Posteriormente, houve outros jogos da seleção, como Brasil x Equador, Brasil x
Finlândia e Brasil x Islândia.

2. FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL ASSOCIATION (FIFA)
A Federação Internacional de Futebol Association do francês: Fédération
Internationale de Football Association, mais conhecida por FIFA, é a instituição
internacional que dirige as associações de futebol em torno do mundo. Foi fundada
em Paris em 21 de maio de 1904 e tem sua sede em Zurique na Suíça. A referência ao
Futebol Associação decorre ao fato de na época de sua fundação existirem duas
vertentes do futebol, uma controlada pela Football Association e outra controlada
pela Rugby Football Union (que no futuro passaria a ser o rugby). Ao todo possui
209 países e/ou territórios na associação. Com esse número, é a instituição
internacional que possui a maior quantidade de associados, inclusive mais
associados do que a ONU. Entidade privada com fins lucrativos, a FIFA possui uma
das maiores fortunas do planeta, conquistadas basicamente pelo futebol e negócios
relativos a ele. Desde a primeira copa do mundo os jogos de futebol são
acompanhados por bilhões de pessoas em todo o mundo.

2.1 COPA DO MUNDO
A contribuição que o futebol e o evento da copa do mundo trouxeram para o
Brasil é imensurável. Nosso País se tornou referencia desse esporte que cada vez
mais ganha adeptos por todo o mundo.
Essa competição tão cobiçada por todos os países foi uma criação do francês
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Jules Rimet, em 1928, logo após ter assumido a diretoria da FIFA (Federation
International Football Association).
Em 2014, a Copa do Mundo, após décadas de espera, retorna ao nosso País.
Uma expectativa que traz emoções a todos os torcedores, a todos os brasileiros que
vivenciam cada movimento do jogo. O País paralisa durante as partidas de nossa
seleção. O Brasil estará voltado para este evento, que contará com o investimento de
cifras milionárias para melhorar a infraestrutura, com investimento em várias áreas,
uma delas será fundamental para que tudo ocorra de forma tranquila durante os
jogos, qual seja a questão da segurança. Sabemos que em nosso país existe certa
intranquilidade com relação à violência no cotidiano do povo brasileiro,
principalmente nos grandes centros que possuem aglomeração de pessoas. Por certa
influência deste fator, a criminalidade se organiza e promove a violência nos mais
variados lugares.
3. VIOLÊNCIA
Tratando deste assunto que mobiliza a sociedade comum cada vez mais, que
se preocupa até mesmo com sua própria segurança e dos seus, observamos que a
evolução histórica deste fato requer atenção constante não só das autoridades
constituídas, mas, também, do interesse de cada cidadão em buscar soluções para o
problema. Na questão da violência, o Brasil se destaca de forma negativa por estar
entre os países mais violentos do mundo.
Existem de forma científica, discussões sobre a violência urbana, atribuída
pelo tal crescimento das cidades e das exclusões sociais, consequência do crescimento
urbano, segundo Neto (1998) 3:
[...] a imprensa imagina que, por exemplo, os constantes registros de mais de 700
assassinatos cometidos a cada mês, na cidade de São Paulo, constituem recordes
históricos. Na verdade, em meados do século passado o índice no interior do
estado era bem maior: 32 por mil habitantes. Só no distrito de Rio Claro [...] com
pouco mais de 2 mil habitantes na época – por causa de conflitos pela posse de
terra, da força empregada para subjugar escravos e porque as oligarquias locais
ainda não estavam organizadas em bases definitivas, o índice de homicídios era de
176 por mil. (Dean, 1976: 21 e 181).

3 NETO, Pedro Scuro. O Mistério da Caixa Preta: Violência e Criminalidade. 1998
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A questão da urbanização faz com que a haja um aumento assustador,
observamos esse aumento quase que diariamente, através dos veículos de
comunicação, causando a sociedade certa intranquilidade, que em alguns casos não
enxerga soluções para o problema causando cada vez mais medo ao cidadão.
Neto constata o seguinte:
O sentimento de insegurança, a impressão de que estamos diante de uma escalada
de violência “a cada dia mais múltiplas e perversa”, é tão poderoso que o jornal
New York Times recentemente anunciou com proverbial solenidade que, no pior
ano da conquista do Oeste americano, no cemitério da violenta Dodge City haviam
sido enterrados 20 pistoleiros, muito pouco comparado com os mais de 2 mil
homicídios que hoje em dia registram-se na cidade de Nova York a cada ano.

Entre tantos tipos de violência, no esporte ocorre gradativamente o aumento
deste fato. No futebol, a violência esta cada vez mais presente, o que seria uma opção
de fácil acesso e disponível, a todo o momento. Observamos que cenas constantes de
fatos de violência ocorridos dentro e fora dos gramados são motivos para que se
busquem informações que levem às respostas para minimizar o problema que atinge
esse esporte que é uma das maiores paixões nacional.
3.1 VIOLÊNCIA E FUTEBOL
A violência no futebol é um fato real e constante em parte de sua história,
apesar de sabermos que o futebol não é um esporte violento. Ocorre por ocasião de
algumas partidas, atitudes violentas tanto dos jogadores quanto de torcedores.
Segundo Reis4,
A violência de torcedores de futebol está diretamente relacionada com a formação
do indivíduo e com o seu entorno social. [...] Os tipos de violência são variados, [...]
uma destas é a violência racional, que se manifestam quando os indivíduos ou um
determinado grupo têm a intenção premeditada de realizar confrontos violentos.

A busca de conhecimento com relação à motivação de tal violência é
constante, alguns estudos sobre o tema ganham cada vez mais relevância a nível
mundial, para que se entenda o que leva o indivíduo sair de sua casa para um lazer e
se tornar algum tempo depois um criminoso.
4 REIS, Helena Baldy dos. Futebol e violência. Campinas, SP: Armazém do Ipê (autores associados),
2006.
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Segundo Reis, foi no fim do século XX, que o futebol se tornou um lazer para
grande parte da população ocidental, também nesta época iniciou-se um despertar
para o futebol devido às possibilidades de lucro com este esporte, o interesse era de
diversos seguimentos, dos antropólogos, economistas, sociólogos e advogados,
principalmente na Europa, onde teve um aumento considerável.

3.2 A VIOLÊNCIA DOS TORCEDORES
Várias informações de relevância são encontradas sobre a violência no
futebol, que se dividem em partes especifica em seus diversos entendimentos. Na
década passada havia uma preocupação com o tema, conforme o descrito no texto de
Jean-Ives Lassalle (1995), onde a violência é caracterizada pela presença de jovens
perpetradores da violência.5

A abordagem analítica mostra as diversas determinantes suscetíveis de gerar
violência. Observa-se, assim, uma conjunção de fatores pessoais e sociais. As
determinantes pessoais são a idade do jovem (média de 20 anos), o sexo masculino,
as dificuldades escolares ou de emprego, a aptidão de recorrer à violência em todas
as circunstâncias e o patriotismo.

Conforme análise feita pelo autor acredita-se, que nesta fase o cidadão ainda
não foi totalmente integrado à sociedade. Outras influências são a relação com
consumo de álcool, o volume sonoro desmedido e, sobretudo, o ambiente particular
do anonimato no meio da grande multidão de torcedores, da consciência de que não
serão punidos, por este anonimato.
No Brasil a legislação esta cada vez mais rigorosa, com estes criminosos que
usam as torcidas para se protegerem das punições, porém estamos avançando em
busca de soluções práticas, que permitam reduzir a violência em eventos esportivos,
fazendo com que a população, volte a ver o futebol como um lazer uma opção a mais
de divertimento e não como um risco á vida ou integridade física.

Evidentemente que a melhor prevenção consistiria em agir sobre as causas
imediatas da violência dos torcedores e sobrepujar a crise econômica que atinge a
5 LASSALLE, Jean-Ives, A Violência dos Torcedores, Revista Unidade, 1995.
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nossa sociedade. Mas estes são objetivos difíceis de alcançar. Em curto prazo, é
necessário contentar-se com a observação do estudo empírico da violência
praticada pelos torcedores. Ele permite desencadear medidas concretas, mesmo
que ainda subsistam numerosas lacunas de conhecimento sobre o assunto. A luta
aqui é bastante áspera, diferenciando se quando se trata de atos de violência
praticados pelos próprios esportistas. 6

3.3 CASOS DE VIOLÊNCIA NO FUTEBOL
Não existem muitas evidências mostrando que a violência surge do próprio
futebol, uma vez que os jogadores são submetidos a uma série de regras e normas
que, quando infringidas, podem ser severamente punidas pelas instituições que
regem o futebol. Em casos recentes tivemos o exemplo a seguir:

No dia 14 de abril de 2005, durante o jogo entre São Paulo e Quilmes ocorreu um
episódio muito triste envolvendo o atacante Grafite, do São Paulo, e Desabafo, do
time argentino. Silva relatou que o episódio teve seu início após uma "entrada"
forte do Grafite em Arano. Logo em seguida, o jogador Desabafo aproximou-se do
brasileiro e proferiu várias palavras de cunho racista. Após o término do jogo, o
atacante Grafite denunciou Desabafo para a polícia, que em seguida deu voz de
prisão para o argentino, dizendo: "Ninguém está inventando nada. Tudo isso está
previsto na Lei. Isso pode servir de exemplo não só para o futebol, mas para todo o
mundo, afirmou o delegado Oswaldo Gonçalves, responsável pela prisão do
jogador" (O Estadão, SP, 14/04/2005).

Segundo o autor o futebol é modelador de comportamentos e formador de
opinião, entre as diversas classes sociais. Nesse sentido, segundo seus apontamentos,
é inconcebível o que aconteceu na final do Campeonato Carioca de 2004, e acontece
com frequência no futebol, com o exemplo de agressões ocorridas entre todas as
partes, jogadores, técnicos, dirigentes e árbitros, além de outras pessoas, que
participaram dos confrontos, que foram contra as regras éticas e tudo mais que
norteiam o esporte formador de caráter e de disseminador de convívio social e
harmônico.
A parte da emoção quando toma conta do torcedor, com o auxilio do
anonimato, toma proporções incalculáveis, que se referem ao fato de mesmo não se
conhecer um torcedor contrário ao seu time, há possibilidade de iniciar uma
6 MENDES JUNIOR, Fernando Afonso. A violência nos estádios de futebol. In Revista Digital Buenos Aires - Año 12 - N° 113 - Octubre de 2007. disponível em <http://www.efdeportes.com/>
Acessado em 20 de maio de 2008.
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agressão, sem motivo algum pelo simples fato de perceber que esta usando uma
camisa do time rival, as emoções tomam conta, segundo o autor, os ânimos se
exaltam até mesmo com torcedores do mesmo time:
Todo ser humano é movido pela emoção, e essa paixão do povo brasileiro pelo
futebol acaba acarretando uma explosão de alegria e, ou, tristeza, dependendo do
resultado da partida e, a forma de expressar seus sentimentos tem sido
principalmente pelas torcidas organizadas, a agressão física à torcida adversária e
até mesmo ao torcedor do mesmo clube, fato esse também muito observado nos
jogos de futebol.

Recentemente no Mato Grosso tivemos um caso de violência em estádio de
futebol, que resultou em publicidade negativa, causando desgaste desnecessário, foi
no mês de maio de 2008, na partida de futebol entre o Mixto de Cuiabá e União de
Rondonópolis, apesar dos esforços e planejamento, nossa ação foi criticada pela
mídia, a divulgação de imagens de policiais deferindo golpes de bastão em
torcedores foi repetida por várias vezes. Os apresentadores dos telejornais, mesmo
sem conhecimento de causa, chegaram a comentar sobre utilização de gás
lacrimogêneo, munição antimotim e outras utilizadas para conter a multidão em
pânico. Fatos como o ocorrido, numa situação de copa do mundo, estaríamos em
destaque negativamente para todo o mundo, com divulgação das imagens e
principalmente a mercê dos comentários sensacionalistas dos formadores de opinião.

Os policiais deveriam estabelecer elos duráveis com os grupos de torcedores a fim
de controlar seus atos. Os assistentes sociais já acrescentaram ao seu domínio de
intervenção habitual este cuidado e os conselhos municipais de prevenção da
delinquência já elaboraram programas educativos a respeito. 7

Entramos na questão do preparo policial para agir de maneira eficiente, sem
causar desgastes à imagem da Instituição, há necessidade de investir na estrutura
atual e principalmente fazer com que se façam esforços reais para buscar melhorias
na qualidade da preparação dos policiais militares, suprindo as necessidades com
relação ao serviço prestado à sociedade.

7 LASSALE, Op. Cit., pg. 09
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4. ESTRUTURA ATUAL DA CIDADE PARA RECEBER A COPA 2014
No de 2.007, foi realizado levantamento por parte do Governo do Estado, fins
de responder questionário à FIFA, sobre vários aspectos. A seguir temos uma
amostra de alguns dos dados encaminhados para avaliação:

Tabela 02: Hotéis de médio e grande porte existente em Cuiabá e Várzea Grande
Número total de
Capacidade de
Número de
apartamentos
pessoas
hotéis
Cuiabá

1.873

3.508

26

Várzea Grande

377

652

9

Mato Grosso

10.234

19.441

602

Fonte: José Joaquim de Souza Filho (Secretario Estadual de Esportes e Lazer do
Estado de Mato Grosso) 2007.

Tabela 03: Número de hospitais existentes em Cuiabá e Várzea Grande
Número de hospitais
Número de leitos
Cuiabá
26
1.514
Várzea Grande
7
424
Mato Grosso
154
7252
Fonte: José Joaquim de Souza Filho (Secretario Estadual de Esportes e Lazer do
Estado de Mato Grosso) 2007.
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Tabela 04: A distância dos Hospitais em relação ao Verdão
Hospitais Conveniados
Distância
Tempo
do
(minutos)
estádio
(km)
Hospital São Mateus
6,02
13
Só trauma Hospital de Acidentes Traumatologia e
3,34
8
Ortopedia
Hospital Ortopédico
4,24
9
Hospital Santa Helena
3,87
9
Hospital Geral Universitário
1,75
4
Hospital Militar
3,18
9
Hospital do Câncer em Mato Grosso
9,35
18
Hospital de Olhos de Cuiabá
2,73
7
Hospital e Maternidade Bom Jesus
0,36
4
Hospital Amecor
4,78
10
Femina Hospital Infantil e Maternidade
4,32
10
Fonte: José Joaquim de Souza Filho (Secretario Estadual de Esportes e Lazer do
Estado de Mato Grosso) 2007.
Tabela 05: A distância dos maiores hospitais particulares em relação ao Verdão
Hospitais particulares
Km
Tempo
Hospital Santa Rosa
5,6
12
Hospital Otorrino
4,9
11
Hospital Jardim Cuiabá
1,92
4
Fonte: José Joaquim de Souza Filho (Secretario Estadual de Esportes e Lazer do
Estado de Mato Grosso) 2007.
Tabela 06: A distância dos hospitais públicos em relação ao Verdão
Hospitais Públicos de Cuiabá
Km
Tempo
Hospital Universitário Julio Muller
8,1
16
Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
4,06
11
Santa Casa de Misericórdia
3,5
10
Hospitais Públicos de Várzea Grande
Km
Tempo
Hospital de Pronto Socorro Municipal de Várzea
5,3
14
Grande
Fonte: José Joaquim de Souza Filho (Secretario Estadual de Esportes e Lazer do
Estado de Mato Grosso) 2007.
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Tabela 07: A disponibilização de voos Internacionais no Aeroporto Marechal Rondon
Destino
América do Norte/Central
Miami
Atlanta
Cidade do México

Tempo de vôo

Fuso

10h35
12h33
12h25

-6h
-5h
-7h

Montreal
14h25
-6h
Nova York
11h25
-6h
América do sul
Buenos Aires
5h10
-4h
Bogotá
9h10
-6h
Lima
7h55
-6h
La Paz
6h55
-4h
Santiago
7h40
5h
Europa/África
Atenas
16h55
+3h
Madri
11h55
+2h
Lisboa
11h15
+2h
Londres
12h55
Paris
12h55
+2h
Roma
13h55
+2h
Frankfurt
13h25
+2h
Ásia/Austrália
Hong Kong
23h55
+9h
Sidnei
19h55
+11h
Tóquio
25h55
+11h
Fonte: José Joaquim de Souza Filho (Secretario Estadual de Esportes e Lazer do
Estado de Mato Grosso) 2007.

Caso Mato Grosso seja escolhido como subsede para os jogos da Copa do
Mundo em 2014, serão realizados os projetos para construção do novo estádio do
Verdão e mais dois centros de treinamento, conforme locais e valores descriminados
abaixo:
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Local

Governador José
Fragelli (Verdão)
Centro de
treinamento do
Manso
Centro de
treinamento de
Chapada dos
Guimarães

Tabela 08: Centro de Treinamentos disponíveis
Tipo
Dimensão
Previsão
Custo
e
de
estimado
tamanho
reforma
U$
do campo

Previsão
de
conclusão

Estádio

70x110m

Sim

150.000,00

2013

Centro de
treinamento

65x100m

Construção

25.000,00

2013

Centro de
treinamento

65x100m

Construção

25.000,00

2013

Fonte: José Joaquim de Souza Filho (Secretario Estadual de Esportes e Lazer do
Estado de Mato Grosso) 2007.

Mesmo havendo melhorias com relação à infraestrutura da cidade, é
primordial que se façam adequações nas diretrizes pertinentes ao policiamento em
eventos esportivos, pois a atualização das normas vigentes são importantes para que
se tenham condições adequadas de realizar um planejamento de qualidade para se
ter maior êxito durante sua execução.

5. REGULAMENTAÇÃO EXISTENTE PARA ATUAÇÃO DA PMMT

Com relação à regulamentação existe sobre segurança e eventos esportivos, a
PMMT, possui a Diretriz de Ação Operacional Nº 009/PM-3/96 de 231400Jan96, que
tem como finalidade regular as condutas da ação de policiamento ostensivo em
Ginásios e Estádios Esportivos, e a diretriz de Ação Operacional Nº 023/PM-3/96 de
241500Abr96, que tem como finalidade regular as condutas da ação de policiamento
ostensivo em Praças Desportivas, que em complemento a diretriz anterior, estabelece
normas para o planejamento do Policiamento Ostensivo nas Praças Desportivas e
abordar assuntos relacionados diretamente a sua execução, fornecendo subsídios aos
Policiais Militares que atuam nos eventos.
Para sucesso de nosso trabalho durante um evento deste, nossas diretrizes
necessitam de adequações, uma experiência atual vivida pelo País, foi durante a
52

RHM - Vol 6 - Jan/Jun 2010

Robson Oliveira Curi

SURDOS E SEGURANÇA PÚBLICA: A NECESSIDADE DA COMUNICAÇÃO

realização dos jogos Pan-Americanos de 2007, no estado do Rio de Janeiro, que
atendeu às necessidade e superou os objetivos.

5.1 JOGOS PAN-AMERICANOS DO RIO DE JANEIRO

O evento contou com a participação de 42 Países, 5.662 atletas participantes,
332 eventos distribuídos nos 35 esportes disputados, que teve sua abertura em
13.07.2007 e encerrou em 29.07.07.
Em

analise

aos

acontecimentos

não

foram

registrados

fatos

que

comprometessem a segurança do evento. Foram adotados procedimentos específicos
para cada ação, na questão da segurança, o Procedimentos Operacional Padrão,
(POP). Houve treino exaustivo para cada POP com detalhamento das ações a serem
desencadeados pelo agente de segurança. Esses procedimentos serviram como um
manual passo-a-passo do que deveria ser feito. Aparentemente não se teve incidentes
com relação à questão segurança e o planejamento e sua execuções tiveram êxito, fato
que devemos considerar e buscar trazer alguma das experiências para nosso Estado.

CONCLUSÃO
O maior evento do futebol que movimenta as maiores cifras é a Copa do
Mundo, que ocorre de quatro em quatro anos, por isso há muita concorrência entre
os países que se candidatam a acomodar tal evento. Mas, para que possam ser
aprovados pelo órgão maior do futebol – FIFA – os países/Estados candidatos
precisam a princípio evidenciar sua capacidade de infraestrutura básica, serviços e
bens, além das condições físicas dos estádios onde ocorrerão as partidas. Também
precisam deixar evidente a sua capacidade de oferecer segurança e serviços
emergenciais, em todos os setores sociais, com profissionais capacitados e
preparados a suprir a grande demanda que pode ocorrer em virtude do grande fluxo
de pessoas que estarão presentes no país/Estado durante o desenrolamento da copa.
As diretrizes existentes que tratam do assunto referente a eventos esportivos,
não atendem completamente as necessidades para confecção de um planejamento
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adequado, a exemplo dos procedimentos operacionais padrão, conhecidos como
POPs, utilizados nos jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro, são exemplos mais
recentes de eficiência, que seguem critérios e padronização, que permitem mais
eficiência e eficácia, para prevenção a atos que comprometem a segurança de eventos
esportivos, de modo que levando em consideração às novas experiências obtidas na
realização desses eventos esportivos.
O planejamento adequado para este tipo de evento e essencial, para o
sucesso de nossa missão precípua, a capacitação da tropa, melhoria na qualidade nos
meios de prevenção, na tecnologia e conhecimentos específicos, são indispensáveis,
todos os estudos já realizados e experiências de outros Países devem ser analisados e
levados em consideração, buscando melhorias na qualidade de nossos serviços que
são constantemente avaliados pela sociedade e principalmente pela maior formadora
de opinião que é a mídia.
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