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Contagem regressiva para a
Copa do Mundo

Torcida pelo pentacampeonato mobiliza servidores, que começam
a se preparar para os jogos na França
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JOGOS DO BRASIL

1 2 jogo/abertura do
Mundial (10/6)
• Brasi/x Escócia (Estádio Stade de

France, com capacida de para 80
mi/pessoas, construído
especi/m ente para a Copa). O
jogo será realizado na cidade de
SaintDenis(população de 93m,/

•
habitantes),pertencenteà
GraMePan

2 2 jogo (16/6)
• Srasilx Marrocos (Estádio La

Beaujoire, com capacida de para
40 mi/pessoas). A partida será
realizada na cidade de Nantes
('população de 250m,/
habitantes), a capita/do Vale do
Loire, região degrandes castelos
lianceses

39 jogo (23/6)
8rasi1x Noruega (Estádió

Vélodrome, com rapacida depara
60mll1ugaresj OJàgo será
realizado em Marselha, segunda
maiorcidade francesa (popu/ação
de Slümilhabitantes)e maior
porto do país, banhada pelo mar
Mediterrárieoe conhecida por
suas pra ias

ára tudo. É mais ou menos o que acontece
no Brasil em dias de jogos da seleção bra-

sileira em Copa do Mundo. Na terra do futebol,
dá até para entender porque os nervos ficam "à
flor da pele" durante os jogos. Em ano de elei-
ções, a Capado Mundo, que será realizada na
França entre lO de junho e 12 de julho, é que
promete atrair mais a atenção das pessoas e da
mídia neste primeiro semestre. Para muitos, esta
é a época em que a população se une em tomo
de um objetivo e, portanto, vale a festa.
Viagem - As ruas ficam enfeitadas e os bares
lotados durante os jogos, mas há quem não se
contenta em assistir às partidas pela TV e vai à
França acompanhar de perto a seleção brasileira,

e a Copa mobiliza a maior parte da popula-
çãobrasileira, há pessoas indiferentes aos

destinos da bola que vai rolar nos gramados. Luiz
Fonte Boa, programador visual da TV Assem-
bléia, é exemplo de pessoa que não gosta de
futebol e não se empolga como evento, 'Acho a
festa bonita, mas não tenho nenhum interesse
em Copa do Mundo. Além disso, no futebol o
que agente vê é que os dirigentes visam apenas
ao dinheiro", comenta. Na opinião de Luiz, na

É ocaso do servidor Paulo Daniel Godoy, da As-
sessoria de Segurança do Trabalho, que estará
torcendo de perto pelo penta. "Adoro futebol e
esta também é uma oportunidade de conhecer
outro país e outra cultura. O Brasil é sempre favo-
rito, o que aumenta a empolgação", afirma. Se-
gundo Godoy, o futebol é a grande paixão do
povo, por isso o envolvimento é enorme. "Vai
ser uma emoção muito grande estar lá. É quando
o brasileiro se sente superior ao resto do mundo
e se acha o máximo", conclui.

Trabalho não
pára, mesmo
durante os jogos

época do Mundial o povo fica alienado em exces-
soe esquece os problemas do país. "Em um ano
de eleições gerais, as atenções estarão voltadas
para Copa e isso é negativo", afirma.
Trabalho - Para Eustáquio Gomes, da Área de
Serviços Gerais, a Copa do Mundo não deve ser
motivo para o Brasil deixar de produzir. 'já traba-
lhei na hora dos jogos, sem assistir àTV O cora-
ção fica apertado, mas o país não pode parar",
comenta.
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