Um estádio vale mais que uma escola ou um hospital?
Comitê Popular da Copa -DF
“Poxa, o Brasil é campeão da Copa das Confederações. Agora em 2014 vamos jogar a Copa
do Mundo aqui no nosso país!”
Todo mundo comemorou mais um título. Todo mundo ficou feliz com as vitórias do Brasil e,
com certeza, ficaremos muito felizes com o título da Copa do Mundo. Mas, mesmo se formos
campeões, será que valeu a pena trazer a Copa do Mundo pra cá?
Afinal, onde é que a maioria de nós, de nossos amigos vimos estes jogos da Copa das
Confederações? E onde será que veremos os jogos da Copa do Mundo? O que melhorou em nossa
cidade, em nosso país com a Copa?
Pois é... E muita pergunta né? Mas pra uma coisa a Copa do Mundo serviu: pra mostrar que,
quando o Governo quer fazer algo, ele consegue. Veja só em dois anos e meio foram feitos doze
estádios, dos mais chiques possíveis que foram construídos!
A Copa serviu de desculpa pros Governos construírem os estádios. Em Brasília, tinha um
estádio pronto. Ele foi destruído e outro foi reconstruído. Com o dinheiro, dava pra fazer quinze
hospitais. Mas o Governo fez no máximo uns cinco novos postos de saúde.
Aí a gente pergunta: Mas porque não jogar a Copa no estádio antigo e ampliar a construção
de hospitais, ou de escolas públicas? Quantas quadras de futebol não poderiam ter sido ampliadas,
incentivando o esporte no Brasil?
No Rio de Janeiro, em São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre e outras cidades, milhares de
pessoas estão perdendo suas casas por conta das obras da Copa. No total são 250 mil pessoas
ameaçadas!!! Por que não é possível construir um processo que fortaleça a dignidade e a vida das
pessoas?
Por que isto acontece? Porque os ricos, os grandes empresários corruptos veem na Copa
uma forma de ganhar mais dinheiro. E aí vão lá, fazem pressão e forçam o Governo a adotar as
medidas que eles têm interesse.
A Copa mostra que pode ser construída uma nova sociedade, um novo Brasil. Porém, pra
gente conseguir isto, temos que estudar, conhecer a realidade, unir nossos amigos e amigas e lutar
pelo que nós queremos.
Existe mais de uma forma de se fazer as coisas... Ou se faz a favor do povo, ou se faz contra.
Em momentos de grandes projetos é que se decidem os grandes rumos da cidade e do país.
Assim, se a Copa não está saindo como a gente quer, é mais que justo que a gente se reúna e vá
protestar, exigir que as coisas ocorram de maneira diferente.
Hoje sabemos que é possível resolver o problema da saúde e melhorar bastante nossa
educação, inclusive com mais práticas esportivas, para formar novos atletas! Assim, vamos, a partir
deste exemplo da Copa, aumentar nossos sonhos, mas também nossas críticas e cobranças para que
se construa um país onde possamos viver o futuro em paz, com saúde e qualidade de vida!
Se desde já não começarmos a fazer isto ninguém dos de cima fará por nós!

