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     Finalmente começou o ano de 2014. Já era tempo. 

Para muito brasileiro o Ano Novo somente começa 

após os dias finais do carnaval. As festas de fim de ano 

já se foram há algum tempo –  o carnaval terminou na 

quarta-feira de cinzas, e agora vamos começar o ano? 

Mas atenção, na Bahia do nosso nordeste brasileiro, o 

carnaval vai até domingo que vem, dia 9 de março. 

Não é brinquedo não. Então meu povo vamos começar 

o Ano Novo? Ué, já é tempo né?! 

     Mas falando sério: já era tempo para  voltar à nossa 

rotina diária – trabalhar, estudar, viver o dia a dia e 

refletir sobre a copa do mundo de futebol. Os prós e os 

contras. Pois a vida continua e muitas vezes na letargia 

dos dias sem festas nem brincadeiras. Os problemas 

retornam? Ou sempre estiveram lá? Ou então só nos 

demos conta agora que (re) começou o ano com o fim 

das folias carnavalescas? Até que enfim é março. 

     Porém, em julho o País pára novamente: - a 

realização da Copa do Mundo de Futebol 2014. Será 

que vai ser outra farra? Sem querer sermos pregadores 

da desgraça, será que teremos mais manifestações 

contra a realização da Copa? Com a polícia e o exérito 

em alerta máximo como manda o figurino destes 

eventos, tudo é possível. No entanto, grupos 

extremistas optam pela via mais violenta para exporem 

seus pontos de contestação aos gastos com a realização 

desta Copa.  

     Ora vejamos, segundo o site Terra na Copa datado 

de 19 de Janeiro de 2014, no seu “Jornal: Comitê da 

FIFA no País repassa gastos da Copa a governos.” 
Com a devida vênia, eis o teor completo reportado no 

Esportes Terra ponto Com:  

     - «Contratos firmados para a realização da Copa do 

Mundo no Brasil mostram que os governos das doze 

sedes do evento  assumiram despesas que deveriam ser 

bancadas pelo (COL) Comitê Organizador Local do 

Mundial, órgão subsidiário da FIFA. A denúncia foi 

publicada no jornal Folha de S. Paulo deste domingo, 

que estima que até R$ 870 milhões tenham sido 

repassados do COL a Estados e cidades. Segundo a 

publicação, o "Hosting Agreement" ("acordo para 

sediar", em tradução livre), um documento de 2007, 

lista, entre as obrigações do COL, arcar com diversos  

custos relacionados aos estádios, como o fornecimento 

de tecnologia da informação, de cercas para 

isolamento, de infraestrutura de mídia, de controle de 

acesso dos torcedores, entre outros.  

     Porém, a partir de 2009, custos teriam sido 

empurrados para o poder público por meio de contratos 

aditivos. "Se não assinássemos os aditivos, nós 

estaríamos declinando de ser sede da Copa", declarou 

Ney Campello, secretário da Copa na Bahia. Eventos 

como os sorteios das eliminatórias, em 2011, e das 

chaves do Mundial, em 2013, foram bancados 

essencialmente com dinheiro público.  

     A reportagem não oferece contrapontos à 

denúncia.» 

    No fundo o compasso da batida do télécoteco no 

pandeiro continua no País do CARNAVAL, de Sol e 

FUTEBOL, para distrair o Povão – Pão e espetáculos 

de Circo, ou melhor, PANEM ET CIRCENSES diziam 

os verdadeiros latinos do tempo do poeta Juvenal, da 

antiga Roma dos Césares Augustos.  

     Mas agora, cadê o pão? Na real é também um 

pouco como diz o antigo aforismo português: - ‘Tudo 

como dantes no quartel de Abrantes.’  

     Óbvio que carnaval e futebol são a alegria do povo 

sofrido deste nosso e imenso Brasil – mas a questão a 

levantar é esta: A que preço o Brasil paga esta Copa? 

Será que o acordo com a FIFA podia ter sido melhor? 

Quem estava distraído: o COL ou os governos 

estaduais e o governo federal?  

     A ser verdade que os encargos de 870 milhões de 

reais “tenham sido repassados do COL a Estados e 

cidades” (aproxim. 371 milhões de dólares / 270 

milhões de euros), de quem foi a precipitação sem 

pesar os prós e os contras? Mistérioo!! como diria 

dona Porcina, na novela Roque Santeiro! (Silvya 

Gallanni).  
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VAMOS COMEÇAR  

O ANO NOVO? 
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