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A COPA DO MUNDO ESTÁ
CHEGANDO...
Faltam poucos dias até se iniciar
a Copa do Mundo! Preparativos e
retoques finais correm em ritmo
acelerado. Vejamos!
Os baderneiros treinam passeatas e outras manifestações em
previsão de uma apoteose feérica no decorrer do evento. Os motivos não importam. Os patifes, pulhas e calhordas afiam suas facas
e lubrificam suas armas para as mesmas não falharam na hora de
assaltar os gringos.... Os cambistas já raparam todos os ingressos
possíveis e imagináveis e esperam, realmente, enriquecer em menos
de 30 dias. Os hotéis já triplicaram suas tarifas, mas... se queixam
de uma baixa taxa de ocupação. Os restaurantes que frequentamos
com certa assiduidade já informaram que, durante a Copa, os preços
serão especiais e será sempre bom na hora de pedir a conta, lembrar
ao gerente que não somos turistas!
Ao lado desses peixes pequenos, os grandes já contam o dinheiro
i.e. os nossos homens políticos já receberam suas partes pelas obras
erguidas em função do evento. Como diria a presidente: “O legado da
Copa é nosso (de quem será que estava falando!?), ninguém que vem
aqui leva aeroporto, obras de mobilidade urbana, nem estádios na
mala”... e o buraco deixado nos cofres públicos também será nosso.
Nunca houve nenhuma Copa do Mundo com tantas cidades sedes,
foi imposição do ex-presidente, por motivos obviamente políticos. Para
os turistas isto gera um transtorno incrível, com deslocamentos precários de uma cidade para outra, mudanças frequentes de hotéis, etc. A
FIFA alertou os turistas com as seguintes palavras: “Não apareçam
no Brasil pensando que é a Alemanha, que é fácil se mover pelo
país. Na Alemanha, você poderia dormir no carro. No Brasil, não!
Tinha trens para se locomover rapidamente de uma cidade
para outra, no Brasil, não” e completa “O maior
desafio será para os torcedores. Não
será para a imprensa, não será para
os times e nem para os dirigentes.
Será para os torcedores”.
A alegria é total e o melhor
ainda está por vir, já pensaram?
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Boa leitura!
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