
Olimpíadas em tempo de golpe (1) 
 

Temer é vaiado até em ensaio da abertura, 

enquanto a polícia dos EUA levanta suspeitas de terrorismo 

 

As Olimpíadas do Rio de Janeiro começaram a 5 de Agosto, com o país vivendo os efeitos da política do 

Governo golpista. Se Michel Temer queria aproveitar o grande evento desportivo para simular alguma le-

gitimidade, há fortes indicações de que esse objectivo fracassará. Segundo o blogue de “O Globo”, o nome 

de Temer foi vaiado até por participantes num dos ensaios do espectáculo oficial de abertura!  

Do lado do PT, da CUT e de entidades populares, a visibilidade internacional dos jogos será uma 

oportunidade para expressar a disposição para derrotar o golpe. A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem 

Medo organizaram um grande comício na praia de Copacabana, no dia de abertura das Olimpíadas, 

exigindo: “Fora Temer! Nenhum direito a menos!”. 

Não faltaram gestos simbólicos entre os próprios atletas. A esgrimista venezuelana Alejandra Benitez, que 

foi ministra do Desporto no governo de Nicolás Maduro, já declarou que não irá saudar Temer, no 

tradicional desfile das delegações que abre a competição: “Passarei sem parar porque ele é um golpista” 

(“Folha de S. Paulo”, 1/8).  

Nas tribunas das autoridades, Temer não terá a companhia de chefes de Estado de grande expressão 

mundial. Uma das poucas excepções é o presidente francês, François Hollande, o mesmo que utilizou um 

dispositivo constitucional do seu país (artigo 49-3) para aprovar, sem passar pelo voto dos parlamentares, 

uma contrarreforma laboral combatida por inúmeras greves e manifestações. Brasil e França, duas situações 

diferentes, mas o mesmo objectivo: retirar direitos aos trabalhadores, a favor do grande capital.  

 

Ajuda do FBI  
 

Duas semanas antes dos jogos, as autoridades brasileiras fizeram alarde sobre a prisão de pessoas, suspeitas 

de vinculação ao Estado Islâmico, que poderiam tentar algum ataque durante as Olimpíadas. Os mandatos 

foram expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba, local de moradia do suposto “líder” do grupo.  

Não se pode descartar, em princípio, o risco de acção de terroristas, esses subprodutos da política im-

perialista, alimentados e insuflados pelos bombardeamentos que os EUA, a França e os seus aliados 

conduzem no Médio Oriente.  

Mas o que mais chama a atenção, nas prisões mediáticas da chamada Operação Hashtag, é a declaração do 

procurador da República, Rafael Brum Miron, segundo o qual “veio do FBI a informação” sobre a 

existência da “célula terrorista internacional”. É a admissão de algo espantoso: o FBI, ou seja, a Polícia 

Federal dos EUA, aponta o dedo para alguns indivíduos, num “relatório bem sucinto”, segundo o mesmo 

procurador, e a polícia brasileira corre a prendê-los, mesmo admitindo que “são amadores”.  

 

Cláudio Soares 

 

Comité Olímpico Internacional, CLUBE DE MILIONÁRIOS 

 
Segundo o jornal “O Estado de São Paulo”: “Nos últimos anos, além de nobres e representantes desportivos, o 

Comité Olímpico Internacional (COI) ganhou mega-empresários, como é o caso dos dirigentes da rede televisiva 

NBC. Richard Carrion, que durante vários anos se ocupou dos cofres do COI, é um dos principais banqueiros da 

América Latina e chegou a ocupar um cargo no Federal Reserve Bank, em Nova Iorque.”  

O Comité Olímpico Internacional transformou-se de um “clube de pessoas ligadas ao desporto, numa entidade 

repleta de membros milionários, em relação aos quais as exigências também aumentaram. Por cada membro, 

o custo de hospedagem deve superar o valor de 50 mil reais em diárias no Rio de Janeiro. (...) Em Salt Lake City 

(2), por exemplo, os barões do COI gastaram 750 mil dólares (cerca de 615 mil euros) apenas nos pequenos-

almoços.” Ainda segundo “O Estado de São Paulo”, “ignorando a crise no Brasil e o défice nos Jogos que irá 



ficar às costas o Comité Olímpico Brasileiro, a entidade com sede na Suíça vai terminar os Jogos com um lucro 

recorde de 5,5 mil milhões de dólares (cerca de 4,5 mil milhões de euros). Este valor é quase o dobro do que foi 

registrado em 2004, em Atenas, e tudo indica que a fortuna do COI continuará a crescer. Nas salas de reunião 

do COI e no pátio do bunker instalado no Rio, não faltam representantes de empresas multinacionais em busca 

de contratos para os Jogos Olímpicos de 2020 e de 2024”. 

 

(1) Publicado no jornal “O Trabalho”, nº 791, de 4 de Agosto, da responsabilidade da Secção da IVª 

Internacional no Brasil. 

(2) Cidade dos EUA onde foram realizados os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2002. 

 


