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[Sobre...
O INÍCIO DA 20ª COPA DO MUNDO DE FUTEBOL, NO BRASIL].
13 de junho de 2014

Começou!
É preciso buscar o bom-senso, para saber separar muito bem as situações. Um
evento da magnitude de uma Copa do Mundo de Futebol trás muitos benefícios para o
país que a organiza.
Agora, continuo não concordando com os critérios usados pela FIFA e pelo
governo brasileiro (esse, principalmente), para a realização das obras para a Copa do
Mundo. Boa parte dos investimentos, que deveriam se transformar em legado para o
país, foi sumariamente desviado e embolsado por um seleto grupo de ‘novos-ricos’ do
país...
Falando do evento em si, a abertura da 20ª Copa do Mundo, ontem, em São
Paulo/SP, me proporcionou sensações distintas...
Fiquei emocionado com as expressões faciais de alguns jogadores do Brasil. Vi
alguns inclusive, com os olhos marejados...
Gostei da torcida, que apoiou o time no momento crucial do jogo: Quando o
Marcelo fez o gol-contra.
Gostei da personalidade do Neymar, que parece ter ‘trocentos’ anos de
experiência, e quase não se afetou pela grandeza e responsabilidade do momento.
Vi nascer um pequeno fio de esperança, quando a torcida vaiou a presidANTA
Dilma. Isso demonstra que o povo está querendo aprender com os erros cometidos. E
isso não significa que os candidatos opositores sejam a salvação do país, muito pelo
contrário...o que o povo precisa rever – com urgência – é o sistema de governo
praticado no Brasil.
Fiquei emocionado com a apresentação (que a TV Globo, na arrogância que lhe
é peculiar, mostrou apenas um flash) do projeto do neurocientista Miguel Nicolelis: O
exoesqueleto metálico, que visa ajudar pessoas sem movimento corporal.
Agora, fiquei envergonhado com os erros grotescos do árbitro japonês
Nishimura, a favor do time canarinho. O futebol brasileiro não precisa ‘desse tipo’ de
ajuda...e, fiquei preocupado com o técnico do Brasil, Felipe Scolari: Ele, para
justificar a pressão sobre o juiz do jogo, afirmou que ‘o Brasil não precisou da ajuda da
arbitragem, para ser 5 vezes campeão mundial’?
-Como assim, Felipão?
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[continuação de “Começou!”, de Luíz Fernando Liveira......................................................................................................................................................]

-E o pênalti escandaloso, não marcado contra o Brasil, feito pelo Nilton Santos,
em 62?
-E o Garrincha, que foi expulso na semi-final desse mesmo mundial, e ainda
assim, jogou a final contra os Tchecos?
-E o pênalti ‘mandrake’ marcado a favor do Brasil, contra a Turquia, na Copa de
2002?
-E o gol legítimos dos belgas, que o juiz anulou, favorecendo os brasileiros,
também em 2002?
Continuando, eu também estou até agora me perguntando, como a FIFA
‘conseguiu’ gastar 18 milhões de reais, para fazer uma festa de abertura de tão baixa
criatividade e qualidade...qualquer carnavalesco das escolas de samba do Rio de Janeiro
– isso, para não citar o genial Paulo Barros – faria coisa muito melhor. Desconfio,
inclusive, que a Daphné Cornez – coreografa belga responsável pelo evento – não se
deu ao luxo de ir visitar a Amazônia. Se ela tivesse ido por lá, teria tido muito mais
idéias sobre o que é natureza, de fato.
Apesar dos pesares, acredito que a Copa do Mundo começou razoavelmente bem
na parte organizacional, e que o time brasileiro tem chances de ir adiante. A conferir.
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