
 

 

 
 

 
 

Porto Alegre está preparada para a Copa América 
 
A capital gaúcha receberá cinco partidas da Copa América, incluindo uma das quartas 
de final e outra da semifinal. Cinco jogos ocorrerão na Arena do Grêmio nos dias 15, 
20, 23, 27 de junho e 3 de julho. Os três primeiros são Venezuela x Peru, Uruguai x 
Japão e Catar x Argentina. A Seleção Brasileira, caso fique à frente no seu grupo, 
jogará na cidade nas quartas de final (27 de junho). 
 
Para o evento, várias ações foram desenvolvidas pelo governo do Estado e pela 
prefeitura de Porto Alegre. Os preparativos envolveram diversas áreas como 
segurança, mobilidade, saúde e hotelaria. 
 
Uma atração que promete reunir muitas pessoas é a Arena Nº 1, estrutura montada 
no Anfiteatro Pôr-do-Sol (Avenida Edvaldo Pereira Paiva, s/nº – bairro Praia de Belas), 
que funcionará durante os jogos do Brasil com entrada gratuita. Em parceria com a 
Ambev, no local haverá um posto de coleta da Campanha do Agasalho do Estado. 
 
 
SEGURANÇA 
 
Brigada Militar 
 
Haverá policiamento ostensivo: 

• no local dos jogos; 
• em eventos relacionados à Copa América; 
• em pontos turísticos ou de festas; 
• em locais de hospedagem de torcedores e turistas; 
• policiamento fixo nos locais de hospedagem das seleções participantes; 
• policiamento em pontos de saída de transportes públicos. 

 
Policiamento nos centros de treinamento do Grêmio, do Inter e no Sesc. 
 
Posto policial na Arena do Grêmio (11º BPM) para registros de ocorrências nos dias de 
jogos. 
 
Base de atendimento ao turista em frente ao portão 6 com a presença de intérpretes 
em inglês e espanhol, bem como ponto de referência para pessoas perdidas. 
 
Escoltas de todas as chegadas e saídas das delegações para os jogos. 
 
Apoio de duas aeronaves, uma delas com imageador térmico aéreo. 
 
Apoio de policiamento montado e policiamento com cães. 
 



 

 

 
 
 
Embarcações no Guaíba para manutenção da segurança do perímetro. 
 
Vistoria preventiva antibombas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). 
 
Polícia Civil 
 
Delegacia Móvel próxima à Arena do Grêmio em dias de jogos e em outros pontos da 
cidade nas demais datas durante a Copa América. 
 
Reforço de efetivo no Posto Policial no interior da Arena do Grêmio. 
 
Presença das volantes nas imediações da Arena do Grêmio durante as partidas e 
reforço em outros pontos da cidade nas demais datas durante a Copa. 
 
Reforço policial para atendimento nos Plantões das Delegacias de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPAs), 1ª, 2ª, 9ª, 10ª, 12ª e 20ª Delegacias de Polícia e Delegacia 
para o Turista (Dptur).  
 
Atuação, por meio do Grupo de Resgate e Intervenção (GRI), em situações de 
contraterrorismo e gerenciamento de crise. 
 
Escolta das delegações dos hotéis até o estádio e vice-versa. Remoção de presos dos 
estádios e da Arena Nº 1 até as respectivas delegacias de polícia. 
 
Patrulha fluvial no Guaíba nos dias de jogos. 
 
Patrulhamento aéreo sobre os estádios e imediações, bem como acompanhamentos às 
escoltas motorizadas, nos dias dos jogos. 
 
Operação Contenção: atuação de repressão qualificada em zonas conflagradas na 
busca de foragidos, homicidas e de identificação de suspeitos de envolvimento com 
organizações criminosas. 
 
Operação Integrada com órgãos de fiscalização de trânsito municipal e estadual, 
divisão de crimes de trânsito e apoio operacional das Delegacias de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPPs). 
 
Projeto Encontrar: diligências com foco nos desaparecimentos registrados antes ou 
após o jogo e que tenham possível vinculação com a competição ou turistas. 
 
Atuação da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon) na 
Arena do Grêmio, no Aeroporto Salgado Filho, na Arena Nº 1 e em outros locais, 
combatendo produtos contrafeitos e falsificados, venda de ingressos falsos e 
cambistas. 
 
 



 

 

 
 
 
Atuação reforçada em todas as áreas de interesse operacional para coibir o tráfico de 
drogas, inclusive com emprego do canil. 
 
Ações de conscientização/responsabilização da população sobre a proibição de venda 
de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes e a proibição de prostituição 
infanto-juvenil. 
 
Captura de adolescentes infratores foragidos do sistema socioeducacional. 
 
Fixação e distribuição de material contendo imagens de crianças e adolescentes 
desaparecidos. 
 
Distribuição de pulseiras que possibilitem a identificação de crianças, visando a facilitar 
o encontro em caso de perda em razão da intensa movimentação de pessoas. 
 
Distribuição, no entorno do aeroporto e da rodoviária, de panfletos contendo 
orientações relativas à documentação necessária para viagens com crianças e 
adolescentes. 
 
Instalação de pontos de observação (PO) nos principais paradouros das rotas de 
deslocamento terrestre de torcedores. 
 
Fortalecimento de efetivo e estrutura policial especializada de atendimento nas 
Delegacias de Polícia das circunscrições próximas à BR-290 e a outras rotas, caso 
necessário, para atendimento de eventuais ocorrências. 
 
Reconhecimento facial 
 
Um convênio entre Estado e Município possibilitará o uso do reconhecimento facial na 
cidade de Porto Alegre durante a Copa América. Foram diagnosticadas três 
alternativas para o reconhecimento, e as equipes técnicas da Companhia de 
Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) e da Companhia de 
Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa) realizaram um 
estudo para a convergência entre as tecnologias existentes. Desta forma, todos os 
agentes envolvidos na Segurança, durante o evento, terão acesso aos dados 
atualizados dos cidadãos, para possibilitar identificar todos que tiverem mandado de 
prisão emitido ou foragidos. A base de dados é de uso exclusivo da SSP e entidades 
parceiras e será atualizada diariamente.  
 
Além dessa alternativa do Estado, que será usada em âmbito municipal, a Conmebol 
colocará na entrada do estádio Arena do Grêmio o reconhecimento facial para 
identificar torcedores violentos. A base de dados tem cadastrados cerca de cinco mil 
torcedores com impedimento de entrar em estádios. As tecnologias usadas são 
distintas e não se correlacionam. 
 
 



 

 

 
 
Perícias 
 
O Instituto-Geral de Perícias (IGP) atuará em diferentes frentes durante a Copa 
América. O posto do IGP, montado na 20ª DP, dentro da Arena do Grêmio, oferecerá 
serviços até então inéditos nos estádios gaúchos, como a identificação preliminar de 
drogas apreendidas e de ingressos falsificados. Os exames serão feitos dentro do 
estádio, durante os jogos. O resultado inicial será divulgado em pouco tempo, mas os 
testes de confirmação definitiva serão feitos nos laboratórios do IGP.  
 
No estádio também ficarão uma equipe de plantão para atendimento a locais de crime 
(um perito, um papiloscopista e um fotógrafo) e um especialista em explosões. Ao 
todo, haverá dez servidores de plantão em cada jogo. 
 
Desastres – um grupo especializado em atendimento a desastres de massa está sendo 
reativado para a Copa América. Trata-se do DVI, sigla em inglês para Disaster Victims 
Identification. A equipe, treinada de acordo com os parâmetros da Interpol, iniciou o 
treinamento para a Copa do Mundo de 2014. O grupo multidisciplinar é composto por 
médicos legistas, odontolegistas, papiloscopistas, peritos de local de crime, peritos 
engenheiros, psicólogos, técnicos e auxiliares em perícia. Eles estarão de prontidão 
caso aconteça alguma ocorrência. 
 
Bombeiros 
 
Nos dias de jogos, 22 bombeiros estarão no estádio, divididos em quatro equipes. 
Além do efetivo na Arena, haverá reforços na sede do 1º Batalhão. Nove viaturas 
estarão no local das partidas, equipadas para combate a incêndio, salvamentos em 
altura, busca em caso de soterramento e ocorrências com produtos perigosos. Na orla 
do Guaíba, nas proximidades do Centro de Treinamento do Grêmio, também estarão 
concentradas embarcações. O Corpo de Bombeiros alerta para que os torcedores 
identifiquem as saídas de emergência do estádio ao entrar e, em caso de emergência, 
não entrem em pânico e busquem imediatamente os agentes de segurança. 
 
 
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
 
240 Policiais convocados para a operação (40% de fora do Estado) 
50 motocicletas 
64 viaturas 
1 grupamento com cães 
1 helicóptero 
 
 
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 
 
A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Secretaria de Infraestrutura 
e Mobilidade Urbana (SMIM) de Porto Alegre coordenarão todas as mudanças de 
trânsito nos dias de jogos, no que se refere a deslocamentos de seleções e  



 

 

 
 
 
autoridades. O esquema será um só para todas as partidas, com alterações se houver 
necessidade. O órgão de trânsito empregará diariamente 100% do seu efetivo nos 
serviços. 
 
As ações da EPTC são: 
 

• monitorar e manter a fluidez no trânsito (entre aeroporto, hotéis, pontos 
turísticos, centros de treinamentos e estádio); 

• manter agentes de trânsito em pontos estratégicos; 
• planejar, monitorar e alterar o tempo dos semáfaros com priorização das áreas 

de interesse; 
• realizar bloqueios viários; 
• orientar fluxo de pedestres e de torcedores que circularem próximo aos 

estádios; 
• orientar fluxo de estacionamentos. 

 
 
SAÚDE 
 
O Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, em parceria com a 
Vigilância em Saúde de Porto Alegre/DGVS/SMS, participará de ações de vigilância em 
saúde durante a Copa América. Diversas atividades de preparação para os jogos que 
ocorrerão em Porto Alegre foram desenvolvidas nos últimos meses como vistoria do 
estádio, licenciamento dos prestadores de serviços de alimentação e saúde, 
preparação da rede de saúde, inspeção na rede hoteleira que receberá delegações, 
chefes de Estado e funcionários da Conmebol, bem como intensificação de ações de 
vigilância sanitária no entorno do estádio.  
 
Para alimentação dos expectadores, a estrutura da Arena contará com 23 lanchonetes 
pertencentes a oito concessionários diferentes que já operam no local licenciados pela 
vigilância sanitária. Todos foram previamente inspecionados. Houve ainda inspeção e 
licenciamento nas empresas que fornecerão alimentação aos camarotes. 
 
Em relação aos serviços de saúde, a Arena disponibilizará ambulatórios médicos que 
contarão com equipes qualificadas (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) 
e com equipamentos, insumos e materiais para o atendimento imediato do público, 
dos trabalhadores, dos atletas e de convidados, em todos os andares do estádio. 
 
Ficarão disponíveis unidades móveis de suporte avançado de vida “Ambulância classe 
D”, veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em 
emergências pré-hospitalares que necessitam de cuidados médicos intensivos. As 
unidades móveis estarão distribuídas no estádio e realizarão o atendimento e remoção 
de pacientes para os hospitais de referência, caso seja necessário. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) será responsável pelas ações de vigilância 
sanitária e preparação de hospitais e clínicas para atendimento às delegações das  



 

 

 
 
 
seleções e turistas. Também intensificará a vigilância em locais de eventos e pontos 
turísticos da cidade, dentro e fora dos estádios.  
 
Além disso, fará a vistoria em serviços de saúde de retaguarda e de transporte de 
pacientes (ambulâncias), em locais de hospedagem e fornecimento de alimentos, e da 
qualidade da água. Por fim, manterá plantão da vigilância epidemiológica 24 horas. 
 
 
INGRESSO SOCIAL 
 
Entre as ações da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), está a disponibilização de 1,8 
mil ingressos sociais para o jogo Venezuela x Peru, no dia 15 de junho, às 16h. 
Novecentos ingressos serão disponibilizados para 30 escolas estaduais e outros 
novecentos para associações sociais esportivas. O jogo Uruguai x Japão, no dia 20 de 
junho, às 20h, também contará com sorteio de ingressos. 
 
 
CAMPANHA DO AGASALHO 
 
O governo do Estado, em parceria com a Ambev, realizará uma ação social durante o 
período da Copa América. Quem for assistir aos jogos do Brasil na Arena Nº 1 está 
convidado a levar peças de roupas e contribuir com a Campanha do Agasalho 2019. 
Durante as transmissões dos jogos, haverá várias atrações na Arena Nº 1, e o 
caminhão da Defesa Civil receberá as doações. 
 
 
PROGRAMAÇÃO DA ARENA Nº 1 
 
Nos jogos do Brasil contra a Bolívia na sexta-feira (14/6) e contra a Venezuela, na 
terça-feira (18/6), haverá shows na Arena Nº 1. Nesses dias, ela funcionará das 16h à 
meia-noite. No sábado (22/6), no jogo do Brasil contra o Peru, o horário será das 16h 
às 22h. 
 
Há também programação prevista para os outros jogos do Brasil, caso a equipe 
avance às quartas de final, à semifinal e à final. Os horários e a programação de 
shows serão divulgados na medida em que os jogos forem confirmados. 
 
14/6 – Brasil x Bolívia 
Horário: das 16h à meia-noite 
Show: Iza 
 
18/6 – Brasil x Venezuela 
Horário: das 16h à meia-noite 
Show: Gabriel Farias e Rodrigo 
 
22/6 – Brasil x Peru 



 

 

 
 
 
Horário: das 14h às 22h 
Show: Chimarruts 
 
 
TURISMO E HOTELARIA 
 
A rede hoteleira da capital, com capacidade de 8,6 mil unidades habitacionais (cerca 
de 18 mil camas), tem entre 80% e 85% da ocupação bloqueada nas datas de jogos. 
Os hostels já estão 100% lotados para os dias do evento. 
 
Entre as ações propostas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
(SMDE), estão as Centrais de Informações ao Turista (CIT), disponíveis no Mercado 
Público, na Travessa do Carmo e no Aeroporto Salgado Filho, tour da Copa (ônibus 
Linha Turismo) e atividades no Acampamento Farroupilha. 
 
O Escritório de Turismo (ETUR) distribuirá materiais de informações turísticas com 
atendimento em língua estrangeira (português, espanhol e inglês) no Centro Histórico, 
no Linha Turismo, no aeroporto e pelo CIT Móvel em dias de jogos. 
 
Haverá atividades de fiscalização de comércio irregular na área demarcada pela 
Conmebol (Arena do Grêmio, Beira-Rio, estação Trensurb do Mercado Público e 
rodoviária). 
 
A Guarda Municipal está alinhada com as forças de segurança estaduais para reforçar 
o policiamento frente ao expressivo número de turistas argentinos que devem vir à 
Capital. Levantamento feito pelas autoridades aponta que mais de 6 mil argentinos 
estão com reservas confirmadas em hotéis. O número deve ser de 15 mil a 20 mil, 
contando os que ficarão hospedados em residências de amigos, familiares ou até em 
motorhomes. 
 
As ações de hospitalidade do Departamento de Turismo da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) para a Copa América estão focadas 
na recepção dos visitantes por meio do atendimento dos CAT – Centros de Atenção ao 
Turista do Rio Grande do Sul na rodoviária e no aeroporto. Para tanto, foram 
ampliados os horários de atendimento: estarão abertos das 8h às 22h nos dias de 
jogos e nos que os antecedem. 
 
Haverá a participação de representantes das Regiões Turísticas do Rio Grande do Sul, 
que recepcionarão turistas no aeroporto e na rodoviária. 
 
Para intensificar a qualidade de atendimento prestado, houve treinamento dos 
estagiários dos Centros de Atenção ao Turista do Estado e da Capital, localizados no 
Mercado Público e na Travessa do Carmo. 
 
 
 



 

 

 
 
SERVIÇOS URBANOS 
 
Desde o final de maio, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) reforçou 
as atividades, já realizadas de forma rotineira, nos bairros envolvidos com as ações da 
Copa América (principalmente Humaitá, Anchieta, Farrapos, Floresta e Navegantes).  
 
Foram intensificados os serviços de limpeza e desobstrução de redes pluviais, podas e 
levantamentos de copas de árvores, além de manutenção da iluminação pública e da 
pavimentação das vias. Ainda ampliaram-se os trabalhos de capina e roçada de vias e 
praças, bem como de varrição e limpeza de focos de lixo. 
 
A mobilização reúne 300 trabalhadores de várias áreas: departamentos municipais de 
Água e Esgotos (DMAE) e de Limpeza Urbana (DMLU); Divisão de Conservação de 
Vias Urbanas (DCVU); Equipe de Manejo Arbóreo (EMA); Coordenação de Iluminação 
Pública (CIP). 
 
 
DIPLOMACIA 
 
A Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Articulação Política (SMRI) 
conduzirá o relacionamento com consulados e instituições dos países envolvidos nos 
jogos de Porto Alegre (Argentina, Catar, Japão, Peru, Uruguai e Venezuela). 
 
 
CONTATOS PARA A IMPRENSA 
 
Plantão Ascom Segurança 
Telefone: (51) 98594-3632 
E-mail: comunicacao@ssp.rs.gov.br 
 
Secretaria do Esporte e Lazer 
Telefone: (51) 3215 - 9424 
E-mail: gabinete@esporte.rs.gov 
 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
Telefone: (51) 3288-1000 
E-mail: comunica@sedetur.rs.gov.br 
 
Plantão Ascom Saúde 
Telefone: (51) 999579829 
E-mail: acs@saude.rs.gov.br 
 
Ascom Secretaria de Comunicação 
Telefone: (51) 98193-0933 
 
Ascom Polícia Rodoviária Federal 
Telefone: (51) 99888-1034 



 

 

 
 
E-mail: imprensa.rs@prf.gov.br 
 
Imprensa Prefeitura de Porto Alegre 
Telefone: (51) 3289-3671 
E-mail: goncalo.valduga@portoalegre.rs.gov.br 


