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PARA AS APOSTAS ESPORTIVAS?
Por Joseph Bunevith

É melhor eles estarem. 

Espere, eu sei o que vocês estão pensando. O ápice dos mercados, as 
apostas esportivas estão abrindo? Finalmente está acontecendo?

Bem, não, desculpa, não tão rápido. Mas está mais perto de 
que jamais esteve. Agora, haverá uma pergunta na votação de 
novembro direcionada para os cidadãos da Califórnia. É possível 
que haja até mais do que uma pergunta, chegando a 4.

Não há dúvidas do tamanho desta decisão. A Califórnia é o estado mais 
populoso dos Estados Unidos, com 40 milhões de habitantes e outros 45 milhões 
de visitantes e turistas. Mas o mais importante, se a Califórnia fosse um país, 
seria classificado como a quinta maior economia do mundo, classificada atrás 
da Alemanha e a frente do Reino Unido, Índia e França. E acima de tudo, 
possui os melhores times de esportes profissionais que qualquer outro estado.

Então, é claro, que muitas tentativas estão sendo feitas para abrir o Estado 
Dourado para as apostas esportivas, mas agora parece ter algo que pode 
funcionar. Uma votação feita e patrocinada pelas tribos permitiria apostas 
esportivas de varejo (pessoalmente) em cassinos tribais e em hipódromos. A 



proposta ganhou assinaturas suficientes (1 milhão) para que seja feita a votação.

A questão não deixa de ser polêmica. Está sendo contestada nos 
tribunais desde dezembro/2021, pois aborda mais de um problema. A 
constituição da Califórnia diz, “Seção 8 (d), A ação de uma iniciativa 
que abranja mais de um tópico não pode ser submetida aos eleitores ou 
ter qualquer efeito”. Este desafio tem o apoio de dois Salões de Jogos 
da Califórnia, Hollywood Park Casino e Parkwest Casino Cardova.

Enquanto isto, os Salões de Jogos têm suas próprias iniciativas para incluir 
as apostas esportivas na votação de Novembro. A proposta deles é por 
ter apostas em dispositivos móveis e de varejo em salas de jogos, locais 
de esportes profissionais e hipódromos. Atualmente, está em processo 
de coleta de assinaturas, pois a Califórnia exige que 997.139 assinaturas 
sejam efetuadas para que uma questão esteja incluída na votação.

Um grupo de operadores nacionais, incluindo alguns de peso como DraftKings, 
FanDuel, Fanatics, Bally’s, BetMGM, Penn National, e WynnBET, estão coletando 
assinaturas para permitir apostas em dispositivos móveis em todos o estado. 
Isto envolve um vínculo tribal, reservando o acesso ao mercado por uma 
parceria com as tribos. Além disso, esta iniciativa levaria receita tributária 
para soluções de problemas como a falta de moradia e saúde mental.

A quarta questão também inclui um envolvimento antecipado de 
questões como os sem-teto e a saúde mental apresentado por quatro 
tribos, incluindo a San Manuel Band of Mission Indians, permitindo que 
apostas por dispositivos móveis e de varejo em todo o estado. A Age-
Verified Tribal On-Line e In-Person Sports Wagering & Homelessness Solution 
Act estão pedindo que 10 por cento da receita bruta de jogos seja 
enviada para a Fundo dos Sem-teto e Saúde Mental da Califórnia.

Os californianos parecem estar posicionados para tornar as apostas esportivas 
regulamentadas em seu estado. E com a recente abertura do mercado de Nova 
York em 2021, e sua rápida ascensão ao principal mercado de apostas esportivas 
nos Estados Unidos, o incentivo não poderia ser mais vigoroso na Califórnia.

Então, estarão eles prontos? Será que finalmente vai acontecer? 
Descobriremos em novembro... com certeza desta vez. 
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