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  [Sobre...  

 
O TÃO PROPALADO „LEGADO‟ QUE A FIFA ALEGA DEIXAR PARA 

OS PAÍSES QUE ORGANIZAM SUA COPA DO MUNDO É, NA VERDADE, 

FINANCIADO PELOS BOLSOS DAS CLASSES MENOS FAVORECIDAS 

DESSES PAÍSES-SEDE...]. 

 
06 de dezembro de 2013 

 

 

‘Assalto’ padrão FIFA 
 

Quando o Brasil foi „escolhido‟ para sediar a Copa do Mundo de Futebol em 

2014, eu, entusiasmado, comemorei bastante. Hoje, no entanto, me vejo envergonhado e 

constrangido, por isso. 

E meu constrangimento se deve à forma como as „autoridades‟ do país estão 

„administrando‟ as obras para o evento. 

Por esses dias, parei na rodoviária da cidade do Rio de Janeiro, para fazer um 

desjejum, depois de uma noite em claro, à serviço. A antiga rodoviária do Rio – assim 

como muitas outras coisas – já não existe mais, na cidade que virou um canteiro de 

obras. A nova rodoviária está muito bonita, repaginada e até, com bom funcionamento, 

o que era raro nos tempos de outrora. 

No entanto, fiquei horrorizado com os preços cobrados nos estabelecimentos da 

Rodoviária Novo Rio, que é o pomposo nome do terminal rodoviário da capital 

fluminense...  

Olhando para os menus dos estabelecimentos da tal rodoviária, comecei a 

entender o porquê de „instituições‟ como a tal FIFA, ficarem cada vez mais ricas, a cada 

ano que passa: O chamado desenvolvimento que a FIFA alardeia implantar nos países 

onde ela „escolhe‟ fazer seus campeonatos, é cobrado até os últimos centavos, da 

população desses países, principalmente das classes mais baixas. 

O poder de persuasão (leia-se: Dinheiro) da FIFA é tão poderoso, que consegue 

dobrar governos, conceitos, e até personalidades com as quais os menos abastados se 

identificam, nos países por ela „premiados‟. 

Pseudo-personalidades, que até pouco tempo atrás, pegavam ônibus e trens 

lotados e não tinham dinheiro nem para as necessidades básicas, agora, com seus 

sorrisos metálicos e corpos sarados (e bolsos abarrotados), desfilam nos meios de 

comunicação, a enfiar goela abaixo das pessoas a idéia de que a FIFA é a encarnação do 

Salvador na Terra. 

Governantes... bom,   os  „governantes‟,   até esses,  que  são „especialistas‟ na 

arte de ludibriar aqueles que os elegem, são passados para trás pela tal FIFA. Aceitam, 

feito cordeirinhos inocentes, os mandos e desmandos que a tal „instituição‟ determina. 
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[continuação de “’Assalto’ padrão FIFA”, de Luíz Fernando Liveira...............................................................................................................................] 

E assim, os conceitos e tradições das nações são detonados, em detrimento das 

vontades da prima-dona do futebol mundial (se bem que algumas „tradições‟ já vão 

tarde, mesmo). 

No caso do Brasil, quem vai pagar o preço (literalmente) do „progresso‟ 

anunciado pela FIFA é a parcela menos favorecida financeiramente da população, que 

será sumariamente excluída dos estádios, das praias, das ruas, das rodoviárias, das 

cidades, e até do “Brasil padrão FIFA”. 

No Rio de Janeiro atual, as pessoas já estão pagando pelo „padrão FIFA‟, na 

rodoviária mesmo.  

Se você não quer ser assaltado no „padrão FIFA‟, não vá para os países onde a 

FIFA „organiza‟ seus torneios. A não ser que você tenha muito dinheiro, e não se 

importe em „contribuir‟ para a fortuna da FIFA aumentar (ainda mais). 

 

 


