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Copa 2014: Ampliação de wifi gratuito,
qualificação de áreas verdes e fiscalização do comércio
A qualificação de parques e praças públicos, ampliação do serviço de conectividade e
licenciamento e fiscalização do comércio integram os planos operacionais desenvolvidos pela
Prefeitura de Porto Alegre para a Copa do Mundo 2014. O planejamento contempla a atuação das
equipes no período do Mundial e intervenções que ficarão como legado para a cidade. Na área da
tecnologia, o principal benefício para a cidade é a internet gratuita instalada em todo o trajeto do
Caminho do Gol e que ficará disponível depois da Copa. No meio ambiente, estão sendo destacadas
ações de fiscalização e melhorias em áreas verdes na região mais estratégica da realização da Copa,
sem comprometimento do atendimento nas demais áreas. Já no comércio, são apresentadas, a seguir,
as iniciativas de proteção aos comerciantes, credenciamento de ambulantes, fiscalização e defesa dos
direitos de turistas e moradores.

PROCEMPA – Infraestrutura Tecnológica e Conectividade
A tecnologia disponibilizada pela prefeitura, por intermédio da Companhia de Processamento
de Dados de Porto Alegre (Procempa), facilitará a comunicação e a conectividade aos moradores e
turistas durante a Copa. Entre as ações estão os projetos Caminho do Gol, Vizinho da Copa, Centro
Aberto de Mídia, Acampamento Farroupilha, Fan Fest e a instalação de infraestrutura tecnológica no
Beira-Rio.
Infraestrutura tecnológica da Prefeitura para a Copa:
Mercado Público
02 rádios wifi (hotspots); 02 câmeras
Viaduto Otávio Rocha
02 câmeras
Beira-Rio
Fibras e dutos, 01 micro
Ruas da Cidade
05 câmeras novas, 03 MetroLink (controle da sinaleira)
Exército
MetroLink (10Mbps)
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Glênio Peres
03 rádios wifi (hotspots)
Usina do Gasômetro
MegaNet, 05 câmeras, 02 rádios wifi (hotspots), 08 micros
Acampamento Farroupilha
02 rádios wifi (hotspots), 02 micros
Fan Fest
08 rádios wifi (hotspots), 05 câmeras novas, 05 micros, 03 telefones
Redenção
03 rádios wifi (hotspots), 03 câmeras
Ponte de Pedra
02 rádios wifi (hotspots)
Praça Isabel, a católica
01 rádio wifi (hotspot), 01 câmera, 04 micros, 02 telefones
Marinha do Brasil
01 rádio wi-fi (hotspot), 01 câmera
Viaduto Dom Pedro I
01 rádio wifi (hotspot)

Caminho do Gol terá internet gratuita durante e depois da Copa: rota exclusiva para
pedestres pela avenida Borges de Medeiros, o Caminho do Gol terá sinal de internet wifi
gratuito desde o Largo Glênio Peres até o Beira-Rio. A ação será efetivada por meio da
colocação de rádios que emitem o sinal de internet com boa velocidade de acesso, captado
por celulares, smartphones e computadores. O sinal gratuito é fornecido através do serviço
denominado Procempa Livre e possibilitará comunicação, acesso e compartilhamento de
informações para visitantes e brasileiros durante a Copa, permanecendo como legado para os
porto-alegrenses. O projeto foi desenvolvido de forma que todos os pontos de acesso gratuito
estejam localizados em espaços públicos de convivência, como praças e parques para que o
sinal continue sendo um serviço à população depois dos jogos. O Caminho do Gol será
estruturado em cinco estações principais, que além do acesso wifi também contarão com
câmeras de vigilância:
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Largo Glênio Peres
Mercado Público
Ponte de Pedra
Praça Isabel – a Católica
Parque Marinha do Brasil
Viaduto Dom Pedro I

Fan Fest terá internet gratuita e monitoramento: Evento oficial de exibição dos jogos
no Anfiteatro Pôr do Sol, também contará com acesso wifi e câmeras de vigilância no local.
Entorno do Beira-Rio: No entorno do Beira-Rio, a infraestrutura de fibras ópticas (na
avenida Padre Cacique) e de dutos (na avenida Edvaldo Pereira Paiva) será disponibilizada
pela Procempa para atender à conexão e garantir boa velocidade de navegação para o público
e para quem irá trabalhar no local. A instalação de infraestrutura e internet é resultado de
uma parceria entre a Procempa e a Telebrás.
Centro Aberto de Mídia: A Procempa também irá fornecer sustentação para internet
no Centro Aberto de Mídia e no Centro de Informações Turísticas (CIT), na Usina do
Gasômetro. O local abrigará jornalistas nacionais e estrangeiros não credenciados pela Fifa
que precisarão da tecnologia para envio de notícias e imagens.
Câmeras: A qualificação para receber o Mundial também inclui a instalação de novas
câmeras para a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) em cinco novos locais:
Viaduto Dom Pedro I x José de Alencar X Praia de Belas; Edvaldo P. Paiva, junto à pista de
skate; av. Padre Cacique; av. Carlos Gomes X rua Campos Sales; e na av. Ipiranga X av.
Edvaldo P. Paiva.
Vizinho da Copa: A Procempa desenvolveu o sistema para a campanha Vizinho da
Copa. A ação mobiliza moradores, comerciantes, funcionários e usuários de serviços nas
imediações do Estádio Beira-Rio para o cadastramento de veículos, para circulação nos dias de
jogos da Copa em Porto Alegre (15, 18, 22, 25 e 30 de junho). A campanha é uma parceria
entre EPTC, Secretaria Municipal de Segurança e Procempa.
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SMAM – Revitalização de áreas verdes e plano de fiscalização para a Copa
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) entrega até a próxima semana duas
obras de revitalização de áreas verdes no eixo da Copa do Mundo, que ficarão de legado para
a cidade. No próximo sábado, às 15h, serão entregues as obras de reurbanização da Praça
Isabel, a Católica. Também ficarão prontas na próxima semana melhorias que estão sendo
executadas no Parque Marinha do Brasil.
Praça Isabel, a Católica: Localizada entre as avenidas Borges de Medeiros, Praia de
Belas e Aureliano de Figueiredo Pinto, a Praça Isabel, a Católica abrigará uma das principais
estações do projeto Caminho do Gol, que prevê o deslocamento de torcedores a pé nos dias
de jogos. Além de ponto com wi-fi, a praça terá unidades móveis de segurança e serviço
consular, a fim de melhor receber os turistas.
O local foi totalmente reurbanizado e recebeu intervenções na pavimentação em
basalto e saibro, instalação de rampas de acessibilidade, piso podotátil (faixas em alto-relevo
que auxiliam na locomoção de deficientes visuais), bancos com encosto, mesas de damas,
lixeiras metálicas, novos brinquedos para o recanto infantil, infraestrutura para iluminação e
nivelamento do terreno.
Parque Marinha do Brasil: Percorrendo o Caminho do Gol por cerca de um quilômetro
em direção ao Beira-Rio, os torcedores encontrarão o Parque Marinha com as 11 quadras
esportivas revitalizadas. Iniciadas no início de fevereiro, as obras tinham prazo de 180 dias
para ficarem prontas, mas serão entregues já na próxima semana. O acabamento do entorno
das quadras será finalizado ao longo de junho. Todas as quadras serão entregues com
pavimentação de concreto e telamento. Sobre as quadra anteriores, foram construídas quatro
de futebol, três de vôlei, duas de basquete, uma de tênis e uma poliesportiva. Também estão
prontas as obras da pista de skate. Foram executados pela Secretaria de Obras e Viação
(Smov) o passeio no entorno da pista e o reforço nos taludes.
Mutirão de limpeza: Para melhor receber os turistas e frequentadores do parque
Marinha, está previsto para este sábado a realização de grande mutirão de limpeza,
ajardinamento e pintura. Das 13h30 às 17h, cerca de 300 voluntários integrarão a ação Mãos
que Ajudam o Meio Ambiente – Sábado Solidário, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias. O grupo realizará a limpeza do Marinha, pintará os fradinhos que fazem limite
com a Avenida Borges de Medeiros e realizará o plantio de mudas em floreiras localizadas na
esquina das avenidas Ipiranga com Edvaldo Pereira Paiva.
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PLANO OPERACIONAL PARA A COPA SMAM:
Equipes de Fiscalização: Para coibir a instalação irregular de publicidade, a má
utilização de praças e parques e o pronto-atendimento de problemas com a arborização
urbana na principal área de abrangência da Copa, a Smam terá equipes de serviço e
fiscalização específicas. Ao todo, 20 servidores irão atuar na fiscalização de instalação de
publicidade, eventos paralelos, controle ambiental, utilização de praças e parques e danos à
vegetação.
Atendimento de Arborização: Outros sete servidores estarão de prontidão para
realizar atendimento emergencial à arborização.
Equipe de Apoio: Para o suporte operacional às equipes de rua, a Smam terá outros
sete colaboradores no Centro Integrado de Comando (Ceic) e na sede da Equipe de
Fiscalização do Ambiente natural – Coordenação de Operações Especiais.
Outras ações para a Copa: A Smam realizou diversas ações previamente à Copa para
reduzir a poluição visual da cidade e os riscos de quedas de galhos. Em maio, em apenas cinco
dias, 3.281 veículos de divulgação, entre cavaletes, placas, banners e faixas afixados sem
licença foram recolhidos. Na Avenida dos Estados, cerca de 120 árvores do canteiro central
receberam serviços de poda e remoção de erva de passarinho. Outras 1.500 árvores da Orla
do Guaíba, no trecho que vai da Rótula das Cuias ao Museu Iberê Camargo, também foram
manejadas. Estas ações contaram com o apoio do Departamento Municipal de Limpeza
Urbana (DMLU). Na avenida Farrapos, foram realizadas 156 podas em jerivás. E, ao longo do
trajeto do Caminho do Gol, foram qualificadas 10 praças.
PLANO DE FISCALIZAÇÃO PARA A COPA DA SMAM:
Caminho do Gol e Gasômetro: sete fiscais irão verificar a possível inclusão de novos
elementos na paisagem, como painéis, tabuletas, letreiros, banners, faixas e placas. Equipe
trabalhará solicitando a realização da remoção dos veículos de divulgação (VDs) e
consequente ação fiscal das irregularidades identificadas no percurso.
Acampamento Farroupilha: dois agentes de fiscalização realizam, até 1º de agosto, a
fiscalização de controle ambiental da montagem e desmontagem do Acampamento. A ação
foi inicada em 1º de maio.
Fan Fest: quatro agentes farão a fiscalização e controle de eventos paralelos, toldos,
propagandas, danos à vegetação existente e utilização de áreas verdes e da Orla do Guaíba
(trecho que vai do Anfiteatro Por do Sol ao Gasômetro). A ação será realizada das 8h às 22h,
de 12 de junho a 13 de julho.
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Entorno do Estádio Beira Rio: em dias de jogos, quatro agentes farão a fiscalização de
instalação de publicidade, eventos paralelos, controle ambiental, utilização de áreas verdes e
de danos à vegetação. A ação tem como prioridade o Parque Marinha do Brasil e as praças
Itália, Santa Catarina, Rotary, Largo Dom Vicente Scherer, Isabel a Católica, Cônego Marcelino,
Engenheiro Guilherme Gaudenzi, Açorianos, Daltro Filho, Julio Mesquita e Brigadeiro
Sampaio.
Parque Farroupilha: três agentes da Smam farão a fiscalização de inserção de toldos,
gazebos e outros equipamentos e veículos de divulgação, além do controle ambiental e de
eventos paralelos. Também serão contempladas áreas verdes complementares lindeiras,
como as praças Argentina, Raul Pilla, Conde de Porto Alegre e Campos Sales. A ação será
realizada nas seguintes datas: 14/06, 15/06, 17/06, 18/06, 21/06, 22/06, 24/06, 25/06, 29/06
e 30/06.
Pegada de Carbono: Por meio da Câmara Temática de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, a Smam coordena o projeto do Inventário de Gases do Efeito Estufa do
Evento Copa, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O projeto é dividido em três etapas: a elaboração de
inventário antes do evento, com estimativa de emissões, a elaboração de inventário pós
evento e a realização de ações de mitigação.
Conforme o coordenador do projeto em Porto Alegre, Gláuber Zettler Pinheiro, chefe
da Equipe de Controle das Atividades Industriais da Smam, o inventário realizado antes da
realização do evento está pronto. “Após a realização da Copa, trabalharemos na elaboração
do inventário das emissões que ocorrerão durante o evento, a fim de subsidiar ações de
mitigação e compensação dos impactos”, destacou.
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SMIC – Defesa do consumidor e fiscalização de serviços
A Secretaria Municipal da Produção Indústria e Comércio (SMIC) mobilizará equipes de
fiscalização e licenciamento para dar suporte à atuação de comerciantes e ambulantes
credenciados pela prefeitura, estendendo o horário de atendimento até 3h da madrugada,
conforme o local. As equipes concentrarão esforços na fiscalização de produtos pirateados ou
com marcas não autorizadas pelos patrocinadores da Fifa no entorno do estádio Beira-Rio e
na zona de restrição comercial. Esses compromissos foram assumidos pelas prefeituras das
cidades-sede dos jogos da Copa do Mundo 2014. Através do Procon municipal, a prefeitura
estará recebendo denúncias e atuando em defesa dos direitos de turistas e torcedores. Veja,
abaixo, as principais frentes de atuação na Copa:

Licenciamento – Os ambulantes do setor de alimentação e bebidas, que estarão no
Caminho do Gol nos dias de jogos, passaram por um processo de seleção, com exceção dos
que já estão licenciados para atuar na avenida Borges de Medeiros.
Três feiras funcionarão no Cais Mauá: Também serão licenciadas pela SMIC três feiras
no Cais Mauá com produtos fabricados por agricultores do Rio Grande do Sul e do Brasil
promovidas no período de 12 a 29 de junho. Saiba mais sobre as feiras que vão funcionar: das
11h às 20h (durante a semana) e das 10h às 22h (aos sábados e domingos):
Paradouro Gaúcho - será um espaço de lazer, gastronomia e comercialização de
produtos. Durante a feira, serão oferecidos produtos de agroindústrias participantes do
projeto Sabor Gaúcho, artesanato, souvenirs gaúchos, roupas, bijuterias e informações sobre
roteiros turísticos no Armazém B1 do cais. O evento é promoção do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Feira da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho - o evento também será realizado no
Armazém A1 do Cais Mauá. Integrado ao Paradouro, terá 132 estandes com pães, geleias,
sucos, vinhos, conservas e outros artigos produzidos por agricultores de todo o Estado. A feira
será organizada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo.
Quiosque Brasil Orgânico e Sustentável- seis representantes da agricultura familiar de
várias regiões do Brasil vão promover o consumo de alimentos saudáveis num container que
será instalado entre o armazém B1 e o Lago Guaíba. A feira é uma iniciativa da Campanha
Brasil Orgânico e Sustentável (BOS) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome que visa mostrar o potencial da agricultura familiar brasileira.
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Procon Porto Alegre terá unidade móvel e atendimento em inglês e espanhol – uma
equipe com três advogados, 12 fiscais e 34 estagiários estará à disposição dos turistas e
torcedores para receber reclamações e denúncias de abusos praticados por fornecedores de
produtos e serviços. Nos dias de jogos em Porto Alegre, a Unidade Móvel ficará localizada a
dois quilômetros do estádio Beira-Rio com uma equipe de fiscais para orientar os torcedores.
Os funcionários também atenderão, de segunda a sexta-feira, na rua dos Andradas,
686, ou pelo telefone 3289-1774, das 9 às 16h. O Procon da Capital receberá, ainda,
reclamações pelo endereço eletrônico: www2.portoalegre.rs.gov.br/PROCON. Todos os
atendimentos terão à disposição, tradutores de inglês e espanhol.

SMIC terá 60 agentes de fiscalização – Um total de 60 agentes da SMIC divididos em
sete equipes vai atuar na fiscalização de produtos pirateados ou com marcas não autorizadas
no entorno do estádio Beira-Rio e na zona de restrição comercial, conforme o Decreto 18.663,
de 22 de maio de 2014. O decreto também prevê a fiscalização do comércio fixo e ambulante
na área exclusiva para a prática de atividades comerciais. Outra atribuição da SMIC é agir em
conjunto com órgãos de segurança, quando houver necessidade de apreender produtos
falsificados.
A Divisão de Fiscalização definiu um cronograma de trabalho para todo o período da
Copa no Brasil, que inicia dia 12 de junho e vai até 13 de julho.
Nos dias em que as partidas serão realizadas em Porto Alegre (15, 18, 22, 25 e 30 de
junho), as equipes concentrarão esforços na fiscalização do comércio ambulante nos
arredores do Beira-Rio, Fifa Fan Fest, Centro Aberto de Mídia (CAM), Caminho do Gol,
Acampamento Farroupilha e na três feiras realizadas no Cais Mauá. Esses últimos três pontos
serão atendidos por denúncia que deve ser encaminhada ao telefone 156 ou ao e-mail
156@falaportoalegre,com.br. Nos dias em que os jogos forem em outras cidades, os agentes
atuarão na fiscalização dos ambulantes no entorno do Fan Fest, CAM, Acampamento
Farroupilha e feiras que serão realizadas no cais, além das ações de rotina.
As equipes também vão fiscalizar ambulantes que se instalarem na avenida José
Bonifácio (Brique da Redenção (domingo) e no Brique de Sábado). Esses eventos serão
atendidos por denúncia pelo telefone 156 ou ao e-mail 156@falaportoalegre.com.br
Horários de atuação da Divisão de Fiscalização da SMIC:
 Estádio Beira-Rio: Das 8h às 22 h em dias de jogos em Porto Alegre
 Caminho do Gol: Das 10h até 2h depois das partidas na Capital
 Fan Fest: agentes fiscalizarão o local em todo o período de realização da Copa
no Brasil
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(12/6 às 13/7). Atuação das 11h às 21h, atendendo por denúncia após esse
horário.
Acampamento Farroupilha: De domingo a quinta, das 10h à meia-noite. Sexta e
sábado, das 10h às 3h da madrugada.
Centro Aberto de Mídia: das 9h às 21h.
As equipes da fiscalização da SMIC estarão atuando em casos de denúncias que
devem
ser
encaminhada
ao
telefone
156
ou
ao
e-mail
156@falaportoalegre.com.br

Brique da Redenção terá edições extras e ampliadas - Um dos pontos mais
tradicionais e visitados do Estado vai funcionar em todos os dias de partidas da Copa do
Mundo para receber os turistas que vierem a Porto Alegre. Nos domingos, a feira terá a
participação de 299 expositores, como acontece normalmente. Quando os jogos forem
durante a semana (dias 18,25 e 30 de junho), será realizada o Brique Extraordinário. A feira
terá expositores que integram o Brique da Redenção (domingo), do Brique de Sábado e da
Feira de Artesanato (sábado). O número de bancas ainda será definido.
Em todos os dias de partida da Copa do Mundo em Porto Alegre (15, 18, 22, 25 e 30 de
junho), o Brique da Redenção e o Brique Extraordinário funcionarão das 9 às 18h, na avenida
José Bonifácio, em frente ao Parque Farroupilha. Serão oferecidas peças de artesanato e
trabalhos de artistas em várias técnicas. O segmento de gastronomia oferecerá lanches
rápidos e integrais, sucos, além de produtos embalados.

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

