
 

 

VOLUNTARIADO, TURISMO, CULTURA E EVENTOS 

Copa 2014: Serviços e atrações para turistas e moradores 
 
A Prefeitura mobilizou um conjunto de serviços de atendimento turístico e atrações culturais 

para moradores e visitantes durante o período da Copa do Mundo 2014. O planejamento inclui 
capacitação de voluntários, ampliação das estruturas de recepção aos turistas e dos materiais 
informativos em diversos idiomas e uma ampla programação cultural para envolver os visitantes e 
cidadãos em diferentes pontos da cidade, valorizando os talentos locais e trazendo artistas nacionais e 
internacionais.  

 

VOLUNTARIADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
 
Brasil Voluntário: O programa Brasil Voluntário foi criado pelo Ministério do Esporte para 

atender a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, em paralelo ao voluntariado 
da Fifa. Em Porto Alegre, o programa é realizado através da Secretaria Municipal da Juventude (SMJ). 

Os voluntários participaram de quatro treinamentos presenciais, organizados pela 
Universidade de Brasília (UnB), em que foram abordados temas como Turismo, Mobilidade, 
Integração, Segurança e Primeiros Socorros.   

Estarão habilitados 1003 voluntários, sendo que 650 trabalharão nos dias de jogos na Capital. 
Eles atuarão em turnos de 4 horas, iniciando às 7h e encerrando às 21h, conforme o local selecionado. 
Todos receberão seguro de vida em grupo e o suporte necessário para o trabalho, incluindo uniforme, 
mochila, vale-alimentação no valor de R$ 20,00 e transporte de suas casas até o local de trabalho e 
vice-versa. 

Cada ponto de atuação contará obrigatoriamente com um coordenador. A indicação destes 
coordenadores é de responsabilidade da cidade-sede. Em Porto Alegre, serão ao todo 81 
coordenadores, 41 do grupo "Mãos que Ajudam" e 40 da Prefeitura de Porto Alegre. 

 A Central do Voluntário servirá como o centro de referência para os participantes do 
programa, contando com área de lazer, sala de reuniões, entrega de material e suporte durante o 
evento. Localizada no prédio da SMJ (rua João Alfredo, 607, Cidade Baixa), estará aberta das 8h às 20h, 
no período de 2 de junho a 13 de julho. No local também estará a Central de Coordenação. Os 
telefones são (51) 3289-2307 ou 3289-2317. 

 Os voluntários atuarão entre os dias 11 de junho e 13 de julho, com períodos diferentes para 
cada um dos 15 pontos, conforme a lista a seguir: 

  

 Praia de Belas Shopping, Barra Shopping Sul e Caminho do Gol: de 11 a 30 de junho. 

 Aeroporto, Rodoviária, entorno do estádio Beira-Rio, Centro Aberto de Mídia, Praça da 
Alfândega, Parque Farroupilha, Praça Marechal Deodoro da Fonseca (Matriz), Parque 
Moinhos de Vento e Bairro Cidade Baixa: de 11 de junho a 2 de julho. 

 Mercado Público, Fan Fest e Acampamento Farroupilha: de 11 de junho a 13 de julho. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
 
O foco da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) para a Copa é dotar a cidade de uma 

estrutura de recepção e informação para que o turista se sinta bem recebido, acolhido e informado, 
tornando sua permanência na cidade uma experiência positiva. A cidade está recebendo mais um 
ônibus de dois andares para o Linha Turismo, city tour oficial da capital. Assim, Porto Alegre passa a 
contar com quatro veículos na frota, com mais passeios e assentos disponíveis. Com as oficinas do 
Turismo de Galpão, que serão oferecidas no Acampamento Farroupilha Extraordinário, será ressaltado 
o diferencial de Porto Alegre em relação às demais cidades-sede, que é oferecer ao turista e à 
população a oportunidade de uma vivência única com a cultura gaúcha. 

 
Visitantes terão 43 pontos de informação turística e uma unidade móvel – O número de 

Centros de Informação Turística (CITs) e Pontos de Orientação e Informação Turística (POINTs) passa 
dos atuais 14 endereços para 43 na Copa, em 16 bairros. Os CITs, hoje localizados no Terminal 1 do 
Aeroporto Salgado Filho, Mercado Público, Mercado do Bom Fim, Usina do Gasômetro e na sede da 
SMTUR, estarão também no Terminal 2 do Salgados Filho, nas estações 3 e 5 do Caminho do Gol (em 
dias de jogos), no Galpão da Hospitalidade (Acampamento Farroupilha) e na Estação Rodoviária (junto 
ao Centro de Atenção ao Turista da Setur-RS). O atendimento será reforçado com uma unidade móvel 
(CIT Móvel) para levar a informação a pontos como Fan Fest, entorno do Beira-Rio, entre outros.  

As lojas CITs terão adequação na comunicação visual nos idiomas dos países que jogam na 
cidade, facilitando a identificação para os estrangeiros. O CIT Usina do Gasômetro, inaugurado nesta 
quarta-feira, 4, passa a funcionar na entrada principal do centro cultural, em estrutura nova, 
envidraçada, com exposição de artesanato e peças visuais das oficinas de Turismo Criativo e mobiliário 
doado pela Fundação Bienal.  

Todos os CITs trabalharão com horário ampliado, entre 2 e 4 horas, todos os dias.  O 
atendimento dos orientadores turísticos, hoje feito em português, inglês e espanhol, irá incorporar o 
francês com o reforço de mais 65 recepcionistas bilíngües, ampliando a equipe para 87 atendentes. 

Além dos CITs, o turista encontrará informação também nos POINTS criados pela SMTUR em 
parceria com a área privada. São 33 POINTs, que dispõem de folheteria produzida e fornecida pela 
SMTUR e atendentes capacitados pela Escola Social de Turismo. Folderes com dicas sobre os principais 
atrativos turísticos, sugestões de roteiros, mapas de orientação e áreas da Copa, Guia do Espectador, 
guia de restaurantes fornecido pela Abrasel, entre outros serviços turísticos são alguns dos materiais 
disposníveis. Para o abastecimento dos CITs e POINTs, foram impressas 1,3 milhão de unidades. 

 
INFORMAÇÃO TURÍSTICA HOJE COPA 2014 

CITs 05 10 + CIT Móvel 
POINTs 09 33 
TOTAL 14 43 
ABRANGÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
TURÍSTICA 

HOJE COPA 2014 

07 BAIRROS 16 BAIRROS 

EQUIPE DE ATENDENTES NOS CITS 22 PESSOAS 87 PESSOAS 
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Sinalização Turística está implantada – Já está implantada no Centro Histórico, região que 
concentrará o maior fluxo de pessoas na Copa. São 60 placas de sinalização viária (aérea) instaladas a 
partir das avenidas Castelo Branco e Farrapos, principais entradas da cidade, seguindo também pela 
avenida Mauá, rua da Conceição e avenida Loureiro da Silva. Nos locais considerados de grande 
atratividade ou de fluxo de pessoas, as placas têm indicações em dois idiomas (português/inglês). É o 
caso do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Estação Rodoviária, postos de Informação Turística e 
Centro Histórico.  

Outras 141 placas já instaladas na região compõem a sinalização turística para pedestres,  
orientando roteiros a pé no Centro Histórico e sinalizando 51 pontos turísticos entre Usina do 
Gasômetro, Cais do Porto, Praça da Matriz e Largo dos Açorianos. A sinalização está sendo ampliada 
com a instalação de oito semipórticos de boas-vindas nas principais entradas da cidade (avenidas 
Castelo Branco, Zaida Jarros/dos Estados, Assis Brasil e Bento Gonçalves). A sinalização viária da EPTC 
complementa a cobertura, com indicações de trânsito associadas à de atrativos. São 1.539 placas, 
além da sinalização temporária da Copa, com 231 placas. 

 
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

Viária/Centro Histórico 60 placas implantadas 

Para Pedestres/Centro Histórico 141 placas implantadas 

Semipórticos 08 nas principais entradas  

Complementação sinalização viária EPTC com indicações de trânsito e turísticas 1.539 placas  

Sinalização Temporária Copa 231 placas (R$ 326,4 mil) 

 
Turismo de Galpão – 10,2 mil vagas para viver a cultura gaúcha – Depois da experiência de 20 

piquetes do Acampamento Farroupilha de 2013, as oficinas do Turismo de Galpão estarão de volta na 
edição extraordinária de 2014, oferecidas também em espanhol, inglês e na linguagem de Libras. Os 76 
galpões de piquetes e entidades tradicionalistas que estarão no Parque Harmonia irão oferecer 392 
oficinas e atividades, dentro do conceito de Turismo Criativo, em que o visitante não apenas assiste as 
atividades relacionadas à cultura gaúcha como tem a oportunidade de participar delas. Aprender a 
preparar bolinho de chuva, o chimarrão, o carreteiro de charque, assar o original churrasco gaúcho, 
dançar ritmos regionais, jogar truco e bocha, conhecer como se encilha um cavalo e é feita a tosquia 
de ovelha são opções do Turismo de Galpão. Em atividades gratuitas ou pagas, serão ofertadas 
inscrições para 10.217 vagas.  

O Galpão da Hospitalidade, próximo à entrada principal do Acampamento, e coordenado pela 
SMTUR, será o ponto de referência do Turismo de Galpão. Além de centralizar as inscrições para as 
oficinas e para as 12 edições das caminhadas guiadas pelo Acampamento, o Galpão da Hospitalidade 
terá espaço de convivência, serviço de informações turísticas e de recepção aos visitantes e atividades 
culturais promovidas por municípios da Serra. Uma equipe de 21 pessoas atenderá no local 
diariamente, das 10h às 22h, incluindo recepcionistas com domínio em inglês, espanhol e francês.  
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Também fazem parte do Turismo de Galpão as Caminhadas Guiadas no Acampamento, com 
paradas em piquetes. Serão 12 edições entre 14 de junho e 10 de julho, com uma saída aos sábados, 
terças e quintas-feiras, totalizando 240 vagas.  

 
TURISMO DE GALPÃO - ACAMPAMENTO FARROUPILHA EXTRAORDINÁRIO 

Número de vagas 10.217 vagas para 392 oficinas de vivência com a cultura gaúcha 

Local Nos 76 piquetes do Acampamento Farroupilha 

Idiomas Português, espanhol, inglês e Libras   

Horário Diariamente, das 10h às 20h 

Período De 12 de junho a 13 de julho 

 
GALPÃO DA HOSPITALIDADE 

Localização Entrada principal, ao lado do Centro de Eventos Casa do Gaúcho 

Período 12 de junho a 13 de julho 

Horário Diariamente, das 10h às 22h 

Serviços Programação e inscrições para oficinas, Informação Turística, 
Espaço de Convivência 

Atendimento Português, inglês, espanhol, francês 

 
 
Mais de 6,7 mil pessoas foram qualificadas para o Turismo – Os workshops “Porto Alegre 

Turística”, realizados na sede da SMTUR ou in company com as empresas e entidades parceiras, e os 
“Encontros Técnicos Dicas Turísticas para Hotelaria e Gastronomia” chegaram a 6.740 pessoas entre 
taxistas, policiais civis e militares, guardas municipais e outros servidores, garçons, recepcionistas, 
camareiros e gerentes de hotéis, agentes de trânsito da EPTC, guias de turismo, agentes de viagem e 
demais profissionais do setor, voluntariado, atendentes de POINTs, CATs, recepcionistas bilíngües que 
atuarão no serviço de informação entre outros públicos relacionados à atividades receptivas e 
comunidade em geral. O trabalho é feito desde 2007, mas 90% das capacitações ocorreram a partir de 
2011 com vistas à Copa.  

 
Linha Turismo – Porto Alegre ganha novo ônibus a partir da Copa - O Linha Turismo, até agora 

operado por três veículos, passa a contar com mais um ônibus de dois andares para atender a 
demanda da Copa. Com exceção dos dias de jogos na cidade, no período entre 10 de junho a 2 de julho 
será realizado o Roteiro Copa, que incluirá mudanças no trajeto. 

O Roteiro Copa terá 12 saídas diárias, entre 9h e 16h20, com um ônibus saindo a cada 40 
minutos. Isso representa 864 assentos disponíveis ao público por dia. O trajeto terá sete pontos de 
parada em todos os dias de circulação. Além das paradas atuais, o passageiro poderá 
embarcar/desembarcar no Parque da Redenção, Usina do Gasômetro e Praça Otávio Rocha. Como 
acontece atualmente, poderá fazer mais de um embarque no dia com o mesmo bilhete.  

Também estarão disponíveis mais endereços para compra dos bilhetes. Além dos que operam 
hoje, os tickets poderão ser adquiridos no Book Café, em frente ao Parcão, no Hotel Tulip Inn (Senhor 
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dos Passos, 105) e Café da Praça Otávio Rocha. O preço se mantém em R$ 18 (de segunda a sexta) e R$ 
20 (aos sábados, domingos e feriado do dia 19 de junho). O ônibus que regularmente opera o roteiro 
Zona Sul será destinado a atender grupos. 

 
CITY TOUR LINHA TURISMO – ROTEIRO COPA HOJE COPA 

Ônibus 3 4 
Passeios/dia 8 12 
Oferta assentos/dia 576 864 
Frequência das saídas 3ª a Dom Diárias* 
Intervalo dos passeios 1h 40min 

Pontos embarque/desembarque diário 4 7 

Pontos venda de tickets 4 7 

Itinerário Roteiro Copa No retorno ao Centro via av. Padre Cacique, não entrará na 
av. José de Alencar; seguirá pela av. Borges de Medeiros até a 
av. Ipiranga, entrará à direita no sentido av. Erico Verissimo, 
convertendo à esquerda no sentido Centro para retornar ao 
terminal da Travessa do Carmo (Cidade Baixa). 

        * Exceto dias de jogos em Porto Alegre 

 
TURISMO RURAL – Uma das poucas capitais que oferece turismo rural próximo a área urbana, 

Porto Alegre irá mostrar atrativos e serviços de pequenas propriedades que formam a rota Caminhos 
Rurais. A partir da articulação entre SMTUR, Associação Porto Alegre Rural e agências de turismo 
receptivo da cidade, foram organizados roteiros diferenciados que serão opção de lazer. Os pacotes 
serão operados e comercializados pelas próprias agências, em parceria com os empreendedores 
rurais. O visitante poderá escolher entre passar uma manhã, tarde ou um dia inteiro conhecendo 
atrativos naturais, atividades e serviços oferecidos pelas pequenas propriedades rurais. 

 

Roteiros 

 Caminhos Rurais Express: 13, 17 e 24/06;  

 Domingo no Campo: 8 e 22/06 (08/06 - Data comemorativa à Semana do Meio ambiente)  

 Cavalgada da Lua Cheia: dia 14/06  

 Caminhos Rurais Copa 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 
 

A Secretaria Municipal da Cultura (SMC) preparou uma série de atividades para o público 
que visitará a capital durante a Copa e para os moradores. No caminho do Gol, as atrações 
representam a diversidade cultural da cidade, com música, dança, circo e teatro, em cinco estações 
distribuídas ao longo de 3,5km. A população mais distante do centro também está contemplada com o 
projeto Viva Porto Alegre na Copa, que vai levar atrações culturais aos bairros Restinga, Cruzeiro, 
Lomba do Pinheiro, Bom Jesus e Rubem Berta. Moradores e turistas também poderão visitar o 
Acampamento Farroupilha, que reúne 86 piquetes com o mais expressivo da tradição gaúcha. 

A prefeitura abre os acervos das Pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatelli, com mostras 
representativas da produção local, nacional e internacional. No Cinema, a Sala P. F. Gastal programou 
uma exibição especial com películas representativas dos países que jogam na capital. Também na 
Usina do Gasômetro, nas galerias dos Arcos e Lunara, está programada uma exposição sobre o tema. 

 
Abaixo, alguns destaques da programação cultural: 
 
ACAMPAMENTO FARROUPILHA - As 76 entidades participantes do Acampamento Farroupilha 

Extraordinário estão em fase de montagem dos galpões, que deve ser concluída até 10 de junho. 
Todos os galpões serão construídos na área central, nas áreas 2, 3 e 4 e em parte da Fazendinha. O 
evento acontece de 12 de junho a 13 de julho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho e contará com 
produtos e motivos relacionados a temas como o tradicionalismo, o Rio Grande do Sul, o churrasco e 
as comidas campeiras.  

As atividades culturais e campeiras estarão abertas ao público em 11 de junho. Conforme o 
coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria Municipal da Cultura, Giovane Tubino, as entidades 
envolvidas na organização do acampamento ainda estão definindo a programação cultural. Além das 
76 entidades acampadas, o Acampamento terá feira de artesanato de índios, demonstrações 
campeiras e área de convivência com palco de espetáculos e praça de alimentação.  

Infraestrutura - Foram executadas diversas melhorias no parque, como reparos nos drenos, 
colocação de saibro nos locais mais baixos e de brita nas ruas internas, com  rede elétrica adequada à 
demanda. Para esta edição, está sendo investido pelo município cerca de R$ 630 mil, além dos serviços 
dos demais órgãos como Dmae, Smic, DMLU e a Divisão de Iluminação Pública. 

Mobilidade - O trânsito será feito através da avenida Loureiro da Silva, com entrada pela 
Augusto de Carvalho. O aceso ao parque se dará pela rua Fernando Caruso (rua dos tribunais) e a saída 
será pela rua lateral, entre a Câmara Municipal e a Receita Federal. As entradas pela  Edvaldo Pereira 
Paiva estarão fechadas, servindo apenas de rotas de emergência.  

Horários: 
- De segunda a sexta-feira, das 10h às 22h. 
- Nos finais de semana, das 10h às 2h da manhã. 
- Dias de jogos em Porto Alegre, das 9h à meia-noite. 
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Viva a Copa em Porto Alegre | Exibições públicas dos jogos do Brasil - Os eventos ocorrerão 
em cinco regiões da cidade. Em cada jogo da Seleção Brasileira, dois locais receberão as apresentações 
culturais, com atrações regionais e nacionais, além da transmissão das partidas, em seis horas de 
programação. Atrações previstas são Banda da Saldanha, Vibração, Sandro Coelho, Swing Nativo, 
Zueira, Pagode do Dorinho, Novo Estima, MC Dino, MC Jean Paul, DJ Cassiá, entre outras, mais 
atrações locais e nacionais, com envolvimento do Orçamento Participativo de cada região. Além de 
democratizar o acesso às grandes transmissões, os eventos levarão aos bairros atrações culturais de 
valorização dos talentos locais.  

 
 Datas e Locais  - As comunidades vão receber os Jogos do Brasil da primeira fase: (12, 

17 e 23 de junho). As demais datas serão definidas a partir da classificação da Seleção 
Brasileira. 

 Restinga – Esplanada da Restinga – Estrada João Antônio da Silveira s/nº - em frente à 
escola de samba Estado Maior da Restinga (12/06, 4 ou 05/07 12 ou 13/07) 

 Rubem Berta – Praça México (12/06, 28 ou 29/06, 12 ou 13/07) 

 Cruzeiro – Canteiro da Nova Tronco (17/06, 28 ou 29/06, 08 ou 09/07) 

 Bom Jesus – Praça da Juventude (17/06 e 23/06, 08 ou 09/07) 

 Lomba do Pinheiro – Centro Cultural – Estrada João de Oliveira Remião (23/06, 04 ou 
05/07, 12 ou 13/07); 

 
 
Atrações culturais no Caminho do Gol: Teatro de Rua, Circo, Música, Dança e apresentações 

de blocos e escolas de samba fazem parte das atrações do Caminho do Gol que funcionará nos cinco 
dias de jogos das 10h até duas horas após o término do jogo. 

 
TEATRO DE RUA: Grupo Oigalê, Falos & Stercus, Homem do Gato, Zurba Fagundes  
CIRCO: Cia Atmosfera, Eduardo Toledo 
MÚSICA: Bluegrass, Gaspo Harmônica, Bloco Afro Odomodê, Banda Marcial São João  
DANÇA: DTG (Departamento de Tradições Gaúchas) Lenço Colorado, Roda de Capoeira 
BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA: Afro-Tchê, Bambas da Orgia, Banda da Saldanha, Kako Xavier e 
Tamborada, Caio Martinez e a Gafieira Elétrica, Festa do Ridículo 
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EVENTOS – SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA A COPA DO MUNDO 2014 
 
Para traduzir a oportunidade de sediar a Copa do Mundo em uma experiência marcante para 

moradores e visitantes de todos os continentes, a Prefeitura e a rede de parceiros envolvidos na 
preparação da cidade organizaram uma ampla programação que irá democratizar o clima do Mundial 
para além do espaço do estádio. A mobilização em torno dos eventos está sustentada em conceitos 
que são marcas da sociedade porto-alegrense – união, tolerância e diversidade.  

Entre as 12 sedes que receberão o Mundial, Porto Alegre tem como diferencial para o torcedor 
a oportunidade de viver a Copa em um trecho de 4,3 quilômetros, percorrendo a pé a gama de 
atrações entre o Centro Histórico e o estádio oficial da Copa – o Beira-Rio. 

 
Caminho do Gol - A prefeitura preparou uma estrutura especial no Caminho do Gol, um trajeto 

de 3,5 quilômetros que parte do Mercado Público até o Estádio Beira-Rio pela avenida Borges de 
Medeiros. Será uma rota exclusiva para pedestres, com atrações e serviços ao longo de cinco estações: 
Mercado, Ponte de Pedra, Praça Izabel, Parque Marinha e Dom Pedro I. O local começa a ficar melhor 
identificado a partir deste quarta-feira, 4 , com a montagem de algumas estruturas necessárias para os 
serviços.  

O Caminho do Gol funcionará nos cinco dias de jogos (15, 18, 22, 25 e 30 de junho), tendo a via 
principal no sentido bairro/centro reservada ao fluxo de torcedores que se deslocarão até o Beira-Rio a 
pé. No sentido contrário, o transporte coletivo garantirá o retorno do público ao Centro. A prefeitura 
também disponibilizará transporte adequado para pessoas com necessidades especiais. 

 Ao longo do Caminho do Gol, o torcedor contará com serviços de lanches e refeições dos 
próprios comerciantes locais e também de ambulantes selecionados por edital publicado no último dia 
23 através da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (Smic). Durante o trajeto, 
apresentações culturais valorizarão os artistas de rua gaúchos, com shows musicais, teatro e números 
circenses. Policiamento, atendimento em saúde e postos de informações turísticas estarão no local. 

 
Caminho do Gol em números 

3,5 km de evento 
31 dias de decoração (todo a Copa do Mundo) 

20 dias de atividade dos serviços consulares 
5 dias de ativação cultural 

Mais de 90 apresentações culturais 
8 roteiros especiais do projeto Viva o Centro a Pé 

5 estações com serviços públicos (saúde, segurança, turismo, voluntariado, proteção à infância, 
serviços consulares, Procon, Defensoria Pública, delegacias móveis) 

5.000 pessoas na Orange Square – 18 de junho 
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Posto Consular | Caminho do Gol: Todos os países representados por seleções em Porto 
Alegre terão um posto consular na Estação Praça Izabel, com estrutura provisória disponibilizada pela 
prefeitura, através da Secopa e da Gerência de Relações Internacionais (GRI) da Secretaria Municipal 
de Governança Local (SMGL). A partir de 12 de junho, três contêineres abrigarão representantes de 
governos dos países que terão jogos na Capital e daqueles com grande fluxo de turistas no evento. Um 
plantonista da GRI auxiliará os funcionários dos escritórios consulares provisórios de França, Honduras, 
Austrália, Holanda, Coréia do Sul, Argélia, Nigéria, Estados Unidos e Chile. Cada país definirá os dias de 
utilização, sendo que, em princípio, ocuparão o espaço um ou dois dias antes dos respectivos jogos e 
sairão 24 horas após as partidas. 

 
FIFA Fan Fest 
O evento vai ocorrer ao longo do Mundial no Anfiteatro Pôr do Sol. Quando o Brasil abrir a 

competição contra a Croácia em São Paulo, em 12 de junho, o público que estiver em Porto Alegre 
poderá acompanhar a partida e também shows antes e depois da disputa na área localizada à beira 
do Guaíba. A programação se estende até 13 de julho, data da final da Copa do Mundo. 

Depois da experiência na Copa da Alemanha, em 2006, a Fifa tornou o evento parte 
permanente dos mundiais nas cidades-sede.  A Fan Fest é caracterizada preferencialmente pela 
utilização de uma área pública com acesso gratuito, onde são exibidos, por telões, as partidas da 
competição, sendo ofertados shows e atrações artísticas.  

Em Porto Alegre, o evento com capacidade para 20 mil pessoas busca promover a cultura local 
e a integração entre os visitantes e moradores. Serão 70 atrações confirmadas, sendo 65 de artistas 
gaúchos, quatro nacionais e dois internacionais. Um telão de 80m2 vai transmitir todos os jogos da 
Copa. A proposta é também destacar a tradicional hospitalidade gaúcha por meio de espaços e 
serviços que serão oferecidos. Haverá praça de alimentação com fácil acesso e atendimento especial 
para turistas e autoridades. Os patrocinadores ainda irão oferecer atrações diversas em suas tendas. 

A entrada na Fan Fest será controlada com detectores de metal, como na porta dos estádios. 
Cerca de 300 agentes a paisana circularão entre o público, monitorando o que as dezenas de 
câmeras não vão enxergar.   

 
FIFA Fan Fest em números 

 
25 dias de evento 

Capacidade para 20.000 pessoas 
22.000 m², com arena de 7.000 m² 

Área de Hospitalidade para 300 pessoas 
Funcionamento: 11h - 22h, exceto 14/06 

64 jogos transmitidos (toda a Copa) 
Mais de 70 apresentações culturais 

(65 regionais, 4 nacionais e 2 internacionais) 
Monitoramento de segurança | 8 câmeras 

Unidade de Pronto Atendimento de Saúde, com 3 ambulâncias 



 

 

VOLUNTARIADO, TURISMO, CULTURA E EVENTOS 

Serviço 
Datas: de 12 de junho a 13 de julho (exceto 27/06, 02, 03, 06, 07, 10 e 11/07); 
Horários: Das 11h às 21h (conforme dias específicos). 
 
 

Prefeitura de Porto Alegre 
www.portoalegre.rs.gov.br |facebook.com/prefpoa | facebook.com/poadigital 
@prefeitura_poa | @ceic_poa 
 
Copa – Porto Alegre 
www.copa2014.portoalegre.rs.gov.br | facebook.com/PortoAlegre2014 
@poa2014oficial  
 
Turismo | @poaturismo 
Cultura | facebook.com/secretariadaculturapoa | @sec_cultura_poa 

 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/
http://www.copa2014.portoalegre.rs.gov.br/

