
Chamado aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo 
 
 

Na Copa vai ter luta, no Brasil e no mundo! 
 
 
 
No dia 12 de junho, abertura da Copa, vão ocorrer manifestações em todo o 
Brasil. Chamamos os lutadores/as de todo o globo a realizarem manifestações 
nesta data em frente aos consulados e embaixadas brasileiras, em seus 
respectivos países. 
 
Nós, trabalhadores e trabalhadoras, sindicalistas, ativistas estudantis, de 
movimentos populares e de luta contra as opressões, reunidos no Encontro 
Nacional realizado em São Paulo, Brasil, neste dia 22 de março de 2014, nos 
dirigimos aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo para pedir 
apoio à nossa luta. 
 
Milhares de brasileiros foram às ruas em junho e julho do ano passado 
protestar contra os gastos absurdos que o governo brasileiro tem feito para 
realizar a Copa do Mundo. Nosso país carece de serviços públicos de 
qualidade, gasta a metade do seu orçamento pagando juros da dívida pública, 
enquanto a saúde, educação, saneamento básico, transportes e moradia faltam 
a boa parte de nossa população. Por isso a população resolveu dizer basta! 
 
Desde então não há um só dia em que não ocorram mobilizações e protestos 
por todos os cantos do país. 
 
A realização da Copa no Brasil tem tido como beneficiários as grandes 
empreiteiras, construtoras, a FIFA, financiadores e investidores privados. 
Remoções forçadas de comunidades foram realizadas para dar lugar a novos e 
luxuosos estádios. Enquanto isso, pelo menos nove operários morreram 
durante a execução das obras dos estádios. Nosso povo ama o futebol, mas 
não pode aceitar esse estado de coisas. 
 
Nossas mobilizações tem tido como resposta uma repressão muito dura por 
parte dos governos. Agora, o governo federal, dirigido pelo Partido dos 
Trabalhadores\PT, anunciou que vai instituir uma lei que pode enquadrar 
manifestantes como terroristas. Já temos casos de prisões, inquéritos e 
indiciamento de ativistas. A criminalização de ativistas sociais está 
aumentando em nosso país. 
 
Há vários indícios de desvios financeiros e corrupção cercando as obras da 
Copa, as relações da FIFA com as confederações esportivas e patrocinadores. 
Quem protesta tem como resposta a repressão e até a prisão. Os que desviam 
dinheiro público seguem impunes. 
 
Pedimos às entidades sindicais, populares e da juventude de todo o mundo 
que enviem moções em defesa dos direitos do povo brasileiro, contra a 
repressão e criminalização de ativistas e movimentos. 
 
Na Copa vai ter luta, no Brasil e no mundo! 
 
São Paulo, 22 de março de 2014. 
 
Espaço Unidade de Ação 
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