Copa do Mundo no Brasil
Em 2014 a Copa do Mundo será realizada no Brasil. Vai ser um acontecimento
grandioso, seguido pelas Olimpíadas em 2016. Mas será que isso é realmente bom?
Vários políticos têm feito propagandas sobre como estes dois eventos
beneficiarão a sociedade, graças à geração de novos empregos. Eu apenas me pergunto
como isso vai acontecer já que as indústrias estão à procura de profissionais
qualificados e não há interesse em qualificar estes. Outra coisa é que o governo tira
milhões e milhões para a reforma e construção de estádios, e o dinheiro para a nossa
educação? Cadê? Para onde vai?
Junto com os ditos benefícios chegam os prejuízos... Vários moradores de áreas
próximas aos estádios têm suas casas desapropriadas para aumentar a capacidade dos
mesmos – acho que é pra ter maior lucro. E, pelo que ficamos sabendo, de acordo com
as leis da FIFA, várias coisas que caracterizam o famoso futebol brasileiro, como por
exemplo, vendedores nas portas de estádios, bandeiras grandes e até o famoso futebol
no bar com os amigos só será permitido com licença do órgão organizador; o que
prejudicará os trabalhadores.
E ainda existe o superfaturamento; dinheiro que é “roubado” por políticos
corruptos que pensam em tirar vantagem daquilo que é retirado do povo para abrigar os
ricos.
Depois de analisarmos bem os fatores que estão envolvidos, finalmente podemos
responder a pergunta: “Será que a Copa é realmente boa para todos”? Santa hipocrisia
daquele que inventou essa frase, porque o preço que será cobrado nos estádios não vai
ser um valor acessível a todos. Eu penso que não! Vai ser algo que somente turistas
ricos poderão pagar, bem no estilo europeu. E, enquanto isso, as pessoas necessitadas
vão ficando aqui, abandonadas, sozinhas e completamente esquecidas.
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