
 
 

 

  

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE CONTRA A REALIZAÇÃO 

DA COPA AMÉRICA NO BRASIL 

 

Com pompa e circunstância, em cadeia nacional de rádio e televisão, o 

presidente da república confirmou oficialmente a realização da Copa América, 

competição de futebol sul-americana, com sedes no Distrito Federal, Goiás, Mato 

Grosso e Rio de Janeiro. Seria uma estratégia para desviar a atenção da CPI da Pandemia, 

que se desenrola no Senado da República, e das manifestações de rua espalhadas por 

todo o país? 

Dias antes, para confirmar e atender o pedido imediato da Confederação Sul-

americana de Futebol (CONMEBOL), utilizando a expressão “caso encerrado”, dirigiu-se 

ao seu séquito e com outros interlocutores, fechando o diálogo sobre a questão, 

mostrando sua vocação autoritária e antidemocrática. 

Disse mais, que a competição seguirá os protocolos de segurança da Copa 

Libertadores da América e da Copa Sul-americana de futebol, protocolos frágeis, na 

medida em que constatamos que vários times de futebol participantes dessas 

competições apresentam números significativos de jogadores contaminados pelo 

Corona Vírus.  Outro dia, havia uma delas que não tinha goleiro para entrar em campo. 

Além disso, contou que seus 22 ministros eram favoráveis à realização da Copa em 

território brasileiro, compreensível para quem não quer abrir mão do poder que 

desfruta e de mais de R$ 50.000,00 entre salários e gratificações. 

O que fica de tudo isso? Há mais genocidas no país, instituições e pessoas, 

governadores, prefeitos e associações esportivas, que igual ao presidente da república 

colocam os valores econômicos sobre os valores humanos. Há alguns, ainda, que 

criticam a Copa América no Brasil, mas apoiam e faturam com as Olimpíadas de Tóquio 

e o Campeonato Brasileiro de Futebol masculino, por exemplo. 

Em razão desses argumentos, quando chegamos à casa dos quase meio milhão 

de mortos e mais de 16.000.000 de infectados pela pandemia sanitária e política, que o 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte manifesta seu pesar e repúdio à realização da 

Copa América no Brasil.  

Porto Alegre – RS, Brasil, 4 de junho de 2021. 
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