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As perdas que a violência provoca

 

40,3%

Medo da violência

Falta de segurança

Brigas entre torcidas

Confusões/Tumultos

Torcidas organizadas

É perigoso

Prefiro ver em casa porque é mais seguro

 

Em janeiro de 2010 o Instituto Qualibest realizou uma pesquisa sobre futebol junto a 1627 pessoas (abordada
nesse OCE em dois posts: aqui e aqui também), todas elas usuárias regulares de internet, ou seja, internautas,
como todos vocês, leitores deste Olhar Crônico Esportivo. Para o trabalho, foram selecionados os internautas com
mais de 18 anos de idade, distribuídos entre homens e mulheres das classes A, B e C por todo o Brasil,
proporcionalmente aos números do Censo e da PNAD do IBGE. Essa amostra era representativa de uma
população estimada em 56 milhões de pessoas.

Dessa população, 34% jamais havia ido a um estádio para ver um jogo de futebol. Outros 22% disseram ter ido a
um estádio “uma ou duas vezes na vida”. Bem, considerando a idade mínima dos participantes, é o mesmo que
dizer “não vai a estádio”.

Temos, então, que 56% dos pesquisados nunca foram ou não iam a estádios.

 

As perdas provocadas pela violência

Voltemos ao início desse post: 40,3% dos pesquisados declararam não ir a um estádio de futebol pelos fatores
relacionados acima. Vários fatores, todos, porém, com o mesmo significado: o medo.

Medo da violência, medo das brigas, medo dos tumultos.

Medo dos bandos organizados, autointitulados “torcidas organizadas”.

Na manhã de hoje morreu mais uma pessoa, vítima do confronto entre “organizados” do Corinthians e do
Palmeiras, no último domingo.
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A batalha campal foi de tal intensidade que impossibilitou a ação dos policiais que escoltavam os palmeirenses
rumo ao Pacaembu.

Num curto parágrafo encontramos nada menos que três absurdos para quem vive em pleno século XXI, numa das
maiores e mais ricas cidades do mundo: “batalha campal”, escolta policial e ação policial inútil ou impedida pela
intensidade do combate.

Nos últimos doze meses, considerando somente jogos em São Paulo, Campinas e Presidente Prudente, já temos
três mortos e dezenas e dezenas de feridos, alguns com gravidade. Tudo isso apesar de policiamento pesado, em
níveis acima dos normais.

 

Lamento as mortes dos dois jovens que foram vítimas desse último confronto, mas não escrevo esse post falando
na estupidez de mortes como essas, nas perdas de vidas preciosas, na dor dos pais, irmãos, parentes, amigos…

Já escrevi textos nessa linha. Os jornais, sites, blogs têm muitos textos nessa mesma linha. Não adianta.

Também não vou clamar por segurança, não vou pedir punição (ora, ora, ora… pedido tão inútil que, realmente,
não mais vale a pena perder tempo com ele), investigação, etc. Porque é bobagem, porque é inútil, porque leva a
lugar nenhum.

Vou dar-me o direito, gostem ou não, de ser meramente materialista, nada mais que isso e falar em números. Vou
falar das perdas que a violência provoca no faturamento dos clubes. Talvez, apenas talvez, essa linguagem seja
melhor compreendida.

Há um contingente gigantesco de pessoas ávidas por consumirem o produto Futebol nos estádios e que não o
fazem por conta do… Medo.

O medo, senhores dirigentes, digo, senhores cartolas, que afasta essas dezenas de milhões de pessoas,
consumidoras carentes do produto que seus clubes apresentam, é hoje o maior inimigo de seus clubes. É o maior
ladrão do dinheiro que poderia estar fazendo a diferença entre sofrer com times horríveis e ter boas campanhas
com times bons. Times que alegrariam os torcedores – e aqui me refiro aos torcedores de verdade, os autênticos –
e levaria mais gente, mais torcedores aos estádios.

Com filhos, esposas, namoradas, sobrinhos, avós, amigos, amigas, crianças de todas as idades sentindo o prazer
de ver uma boa partida de futebol.

Isso, porém, não acontece, porque os estádios são praças de guerra, seus acessos são campos de batalhas entre
facções, grupos, gangues, bandos que pegam cores e distintivos e usam-nos como motivo para selvageria.

 

Pensem, então, senhores cartolas, distantes na maioria de merecerem ser chamados de dirigentes. Pensem no
quanto perdem em dinheiro e possibilidades. Pressionem as autoridades as mais diversas. Deem um uso decente
à tal “bancada da bola”.

Pressionem por medidas eficazes em prol da segurança do torcedor.

Exijam segurança para poderem faturar mais.

Exijam punição para bandidos e assassinos.

Parem de dar guarida, apoio, dinheiro e acesso a bandos organizados.

Já que vidas humanas não têm valor, como vem sendo demonstrado a cada nova temporada, mobilizem-se em
torno do que realmente significa alguma coisa para os senhores: o dinheiro.

Os senhores que são tão apaixonados e carentes do dinheiro “da TV”, podem associar a ele um dinheiro mais
rápido, imediato e que pode ser muito abundante: o dinheiro dos estádios.

Para isso, porém, é preciso convencer algumas dezenas de milhões de brasileiros que ir ao estádio é um bom
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programa e que torcer ao vivo é seguro. É preciso convencer esses muitos milhões que futebol é vida, prazer e
alegria e não mortes, dor e sofrimento.

Quando isso acontecer, como efeito colateral vidas humanas serão poupadas.
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67
Lucas Elias: 

18 abril, 2012 as 08:37

“…porque os estádios são praças de guerra, seus acessos são campos de batalhas entre facções, grupos,
gangues, bandos que pegam cores e distintivos e usam-nos como motivo para selvageria”

Respeito a opinião mas acho uma vergonha essa afirmação!

Tenho 21 anos, sou palmeirense e frequento diversos estádios desde os 15. Já fui sozinho, com família,
amigos, etc. Sempre vou de arquibancada, acompanho as organizadas e nunca tive NENHUM problema.

Estádios não são “praças de guerra”, muito menos “campos de batalhas”. O espetáculo das torcidas é
maravilhoso e é forte a presença de mulheres, idosos, crianças, famílias.

66
zeelias65: 

11 abril, 2012 as 12:47

Eu ando pensando tudo ao contrário, sabem?

No Natal, eu disse que seria melhor que tivessem inventado um dia do ano pra quem quisesse xingar, brigar,
estuprar, matar etc, o fizesse naquele dia e, nos outros, todos teriam um comportamento diferente.
Agora, essa velha história das organizadas. Acabar com elas, nós não vamos. Sempre houve imbecis na
história da humanidade e sempre haverá. Então, minha sugestão é criar um palco especial pras organizadas
se enfrentarem. Com porretes, facas e outras coisas à disposição. Quem for pra lá, já vai com intenção de
brigar.
E sinceramente, quanto mais gente morrer nesses lugares, melhor. Tô cansado dessa conversa fiada de
direitos humanos e de ver violência acontecendo nos espaços frequentados por pessoas pacíficas. Se
legitimaram essa idiotice de MMA, por que não legitimar a guerra entre as torcidas? Ao menos, tiramos essa
gente de perto de nós.

65
Sergio: 

8 abril, 2012 as 21:19

Sr. Gabriel, pouco importa a filantropia… A verdade é que 1 ou 300 contaminam o todo… O erro não é da
mídia, mas talvez nosso de não assumirmos responsabilidades frente a tantas barbáries.

64
Sergio: 

8 abril, 2012 as 21:10

Emerson, não vou a estádios por diversão há anos… A trabalho, por duas vezes, fui no ano passado… Pensei
ter contribuido para o fim da imbecil violência… Ledo engano, aliás, previsível… Mas há meios legais,
jurídicos, políticos e institucionais para mudanças… Basta querer… A fórmula não é mágica ou
desconhecida…

63
G.Cologni: 

7 abril, 2012 as 09:31

Emerson meu caro.
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Eu nao sou de organizada, nunca fui, gosto do conceito mas infelizmente NA NOSSA SOCIEDADE ATUAL,
como todo o resto, foi deturpado.

Vivemos numa SOCIEDADE ( talvez voce nao saiba ) Que privilegia o MAIS FORTE ! E o forte pode tudo.

Se voce matou alguem a pena depende do advogado que vc pode pagar.

Qual o ultimo filme de HOLLYWOOD voce viu que o problema era debatido e a resoluçao era pacifica e
mutualmente benefica considerando ambas as partes da equaçao ?

Em HOLLYWOOD Absolutamente TUDO é “decidido” na base da VIOLENCIA. E vamos e venhamos. Nao é
qq violencia. Eles gastam dinheiro para que fique bem VISTOSA.

Da pra contar nos dedos os filmes que alguem consegue assistir onde o MOCINHO nao se valhe de
VIOLENCIA para resolver o problema.

Bruce Willis, Schwarzenegger, Will Smith, Stallone, Van Damme, Tarantino, Jack Chang, etc… PRA NAO
CITAR os SUPER “Herois” , estes entao chegam aos 100% de violencia pura.

TUDO gira em torno do PODER ( força ) VIOLENCIA. Nao ha dialogos, até pq sao inuteis segundo os filmes.

Ninguem é ensinado a discutir absolutamente nada.

Vivemos na cultura do MEDO. E temos que abaixar a cabeça para tudo que é mais forte que nos mesmos.

…………………

Agora vamos falar de vidas humanas ( como voce colocou no seu texto )

NUMEROS MUNDIAIS da OMS.

1.910.000 vidas humanas sao tiradas por acidentes de carro ( soh de acidentes – sem contar os por doenças
respiratorias relacionadas ao CO2 )

1.900.000 morrem por causa de Bebidas Alcoolicas ANUALMENTE.

1.400.000 de pessoas tiram a propria vida TODO O SANTO ANO.

5.000.000 de vidas humanas sao tiradas pelo CIGARRO todo santo ano.

Excesso de CARROS e TRANSITO e uma REDE DE TRANSPORTE PUBLICO PIFIA prejudicam MUITO
mais a ” RENDA ” dos clubes, no quesito LOTAR ESTADIOS, mas voce por exemplo nao pode falar mal da
INDUSTRIA automobilistica pq vc sabe que perde o emprego.

Pra nao citar o PODER TIRANICO que a REDE GLOBO exerce a decadas sobre o futebol brasileiro. E os
horarios ABSURDOS e INVIAVEIS que ELA escolhe para os jogos.

Eh a media de 4 mortes ANUAIS no Brasil vinculadas as VIOLENCIAS ENTRE TORCIDAS que realmente é a
RAIZ DO PROBLEMA ?

4 mortes de seres humanos todo ano. BUAAAAAAA ! Que tragedia ! Acho que eu vou acender um cigarro,
sair de carro e enquanto eu faço isso eu vou mandar um SMS para os amigos pra gente ir tomar todas na
balada. COMO PESSOA CIVILIZADA QUE SOU !

PS.: Claro que eu vou voltar dirigindo, mesmo semi-bebado, afinal se algum guardinha me parar eu faço como
o MANO e nao sopro o Bafometro. JA QUE EU SOU PLAYBOY riquinho ele nao vai ter coragem de me
prender. HAHAHA ! Pode tirar os pontos na carteira, depois eu pago um despachante amigo meu que ZERA
ela de novo. Nada que o dinheiro do meu pai nao resolva.

O SISTEMA FUNCIONA UH UHHH !
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Carlos Ferrari: 

6 abril, 2012 as 10:19

Olá pessoal!
Penso que o ser humano perdeu o respeito pelo próximo, é a única raça que vê no seu semelhante seu maior
inimigo.
Começa cedo, na escola, quando o professor chama a atenção do aluno por algum motivo ou o tira da sala
por está interrompendo a
aula, e a mãe ou o pai se achando dono da situação se veste de arrogância e vai na escola ofender e ameaçar
o professor que está tentando passar um pouco de dignidade, respeito e educação pra esses projetos de
marginais, qualidades alias que deveriam ser passados por assas pessoas que se dizem pais, ser pai e mãe
não é só por no mundo é também dizer não, deixar apanhar um pouquinho da vida pra distinguir o certo do
errado. Fico triste quando vejo um ou uma mãe chorando em cima do caixão de um filho, mas será que eles
não colaboraram sem querer pra que isso acontecesse, pensemos nisso.Talvez a solução a longo prazo esteja
lá na raiz, na formação, criando critérios e métodos para termos uma educação de melhor qualidade. Todo
mundo reclama que o trânsito é o maior causador de mortes no mundo e principalmente no Brasil, mas
ninguém educa uma criança desde cedo para ter educação no trânsito, nunca vi aula de trânsito na escola,
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não se ensinam o valor da vida na escola. Medida a curto prazo esqueçam, porque esses marginais tem poder
de voto e enquanto isso ocorrer ninguém tem coragem de encarar eles, porque os políticos que temos no
nosso País não dão a mínima pela vida humana, eles estão interessados na conta bancária e não é bom
negócio ficar contra eles, afinal são milhões de eleitores.
TIRE O PODER DE VOTO A QUEM PERTENCE OU ESTA VINCULADO A ESSAS ORGANIZADAS E
VOCÊS VÃO VER COMO APARECE UM MONTE DE PAIS PARA RESOLVER O PROBLEMA DESSAS
“CRIANÇAS”.

Obrigado!

61
Carlos Ferrari: 

6 abril, 2012 as 10:19

Olá pessoal!
Penso que o ser humano perdeu o respeito pelo próximo, é a única raça que vê no seu semelhante seu maior
inimigo.
Começa cedo, na escola, quando o professor chama a atenção do aluno por algum motivo ou o tira da sala
por está interrompendo a
aula, e a mãe ou o pai se achando dono da situação se veste de arrogância e vai na escola ofender e ameaçar
o professor que está tentando passar um pouco de dignidade, respeito e educação pra esses projetos de
marginais, qualidades alias que deveriam ser passados por assas pessoas que se dizem pais, ser pai e mãe
não é só por no mundo é também dizer não, deixar apanhar um pouquinho da vida pra distinguir o certo do
errado. Fico triste quando vejo um ou uma mãe chorando em cima do caixão de um filho, mas será que eles
não colaboraram sem querer pra que isso acontecesse, pensemos nisso.Talvez a solução a longo prazo esteja
lá na raiz, na formação, criando critérios e métodos para termos uma educação de melhor qualidade. Todo
mundo reclama que o trânsito é o maior causador de mortes no mundo e principalmente no Brasil, mas
ninguém educa uma criança desde cedo para ter educação no trânsito, nunca vi aula de trânsito na escola,
não se ensinam o valor da vida na escola. Medida a curto prazo esqueçam, porque esses marginais tem poder
de voto e enquanto isso ocorrer ninguém tem coragem de encarar eles, porque os políticos que temos no
nosso País não dão a mínima pela vida humana, eles estão interessados na conta bancária e não é bom
negócio ficar contra eles, afinal são milhões de eleitores.
TIRE O PODER DE VOTO A QUEM PERTENCE OU ESTA VINCULADO A ESSAS ORGANIZADAS E
VOCÊS VÃO VER COMO APARECE UM MONTE DE PAIS PARA RESOLVER O PROBLEMA DESSAS
“CRIANÇAS”.

Obrigado!
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Fabio de Toledo: 

4 abril, 2012 as 20:58

Quanto aos bandos organizados, a melhor resposta foi dada pela mãe de um dos rapazes assassinados:
vestiu-o com roupa comum (paletó) e não permitiu bandeira de clube sobre o caixão………

Quanto a isso concordamos, afinal um uniforme de clube ou torcida não é farda, não representa honra ou
dever, ou sequer tem algum valor. Em um momento como esse, somente a dor da perda permanece, não as
cores ou as ideias que defendia. . . .

PS: Uma pena que ignorou meus comentários, afinal acredito que uma discussão sempre é válida. Esperava
ao menos uma resposta inteligente que me colocasse no meu lugar, não somente cinismo……
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wilson: 

2 abril, 2012 as 19:12

Não adianta fazer clássicos com 1 torcida só , a do mandante. Pq os caras saem com uma só intenção!
BRIGAR, SE MATAR!! eles vão marcar encontros p brigar! acham q são HOMENS brigando, mas não
passam de MOLEQUES! o que deveria fazer é; (uma medida louca,´) juntar os camaradas que querem brigar.
pegar um campo aberto e juntar lá palmeirenses, corinthianos, são paulinos etc.. todas as torcidas do brasil e
falar; QUER BRIGAR? VAMOS LEVÁ-LOS LÁ!!! mas só podem brigar lá! na rua.. sse pegar brigando a
polícia pode chegar arregaçando atirando!! bando de moleques!!! antigamente marcava-se encontros com as
mulheres pra namorar, hj em dia os caras marcam pra brigar!! ** do mais c camisa da minha torcida. torcida
organizada é organizada, não criminosos travestidos.. o nome é esse mesmo bando de travestis querendo
brigar! **
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Gabriel: 

31 março, 2012 as 15:08

É só pararem de beneficiar o corinthians puxa-saco e a gaviões que o lado oposto nums e revolta e num sai
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matando ninguém, que no caso o Palmeiras e outros
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Jefferson Vidal: 

30 março, 2012 as 17:05

Boa tarde , Emerson seus posts sempre pertinentes e de fácil leitura parabéns.

A policia deve ser preventiva e não reativa como vejo há algum tempo em São Paulo, no Rio de Janeiro essas
coisas já não acontecem mais como antigamente, como fatos costumeiros desse bandos travestidos de
torcedores, sou torcedor vou ao estádio e já levei meu filho comigo algumas vezes, nunca tive problemas com
relação a temor de torcidas rivais se encontrando para combates ferozes brigando por sei lá o que !

Enfim as coisas aqui rumam para o caminho da paz pelo menos paliativamente vem dando certo, graças ao
esforço integrado de ministério público, Pmerj e os próprios torcedores.

Ainda há uma luz no fim do túnel mas só vai para a luz quem dá um passo a frente. São Paulo não merece
essa selvageria!

Um abraço a todos os torcedores de verdade.

Emerson, mais uma vez você contribuindo com boas doses de razão.

Abraços

Jefferson Vidal
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Luiz Cláudio: 

30 março, 2012 as 15:50

Essas torcidas organizadas são todos bandidos travestidos de torcedores:
Em 2005 os corinthianos mataram um palmerense dentro do Metro Tatuapé, o jovem esperava o trem quando
levou um tiro, as câmeras do metrô mostraram o torcedor corinthiano atirando.
No ano passado um corinthiano foi morto. Em depoimento à polícia, um amigo que estava com o rapaz que
morreu disse que um grupo de corintianos saiu, em três ônibus, para se encontrar com integrantes da torcida
organizada do Palmeiras para uma briga, na Zona Norte.
Agora, novo confronto com mais duas mortes.
Resumindo – ali não tem santo, é um vingando o outro e isso nunca vai ter fim.
TEM QUE ACABAR COM TODAS AS TORCIDAS ORGANIZADAS, antes que gente inocente começe à
morrer.
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Guilherme: 

30 março, 2012 as 12:00

Enquanto a Federação Paulista de futebol não consegue resolver o problema com as torcidas organizadas, a
melhor saída, é fazer os clássicos com uma única torcida, a do mandante. E não adianta a Federação falar
que é problema de segurança pública, eles tambem são responsáveis.
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Fernando: 

30 março, 2012 as 11:49

A Gaviões fiel já foi boa, no passado, era bem vista e respeitada. Hoje acredito que os seus dirigentes
perderam o controle sobre os associados, tem gente demais, não tem como saber o que cada um anda
fazendo enxovalhando o nome da instituição e do corinthians. Constatação lamentável de uma instituição
corroída por vandalismo e agressividade. Não vou nem entrar no assunto específico do Carnaval, quando
depredaram patrimônio público e fizeram algazarra. A Gaviões se tornou símbolo de marginalismo e de
vândalos. Na carona vai o Corinthians, afinal veste a camisa do clube .
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Dani: 

30 março, 2012 as 11:06

É SEMPRE A MESMA COISA. EM TERMOS DE TORCIDA ORGANIZADA, RELACIONADO COM
VIOLENCIA SAO TODAS IGUAIS. ACHAM MESMO QUE 10 HORAS DA MANHA ELES ESTAVAM INDO
PARA O ESTADIO ? SENDO QUE ELES TEM QUE SAIR 3 HORAS ANTES OU ATÉ MENOS ANTES DO
JOGO PARA IR AO ESTADIO. ESTAVAM COM NUMERO MENOR DO QUE OS GAVIOES? ISSO É O QUE
ELES DIZEM SE FAZENDO DE VITIMA, MAS NA HORA EM QUE ESTÁ 80×20 ANO PASSADO ELES NAO
SE PRONUNCIARAM NÃO E? NA MANCHA EXISTEM MUITOS MASCARADOS, ESSA BRIGA JÁ ERA
ESPERADA POR TODOS, É OBVIO QUE ALGUMA HORA IRIA TER REVIDE DE OUTRO
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ACONTECIMENTOS.. AGORA QUE A MANCHA NÃO CONSEGUIU MATAR NENHUM GAVIÃO ELA SE
FAZ DE VITIMA. O PROBLEMA NÃO É A ENTIDADE, E SIM ALGUNS QUE SÃO SÓCIOS DE LÁ. SE
FOSSEM TODOS IGUAIS, ACHAM MESMO QUE NAO TERIAM MAIS MORTES E IRIA TER BRIGAS
TODOS OS DIAS? NAO SE DEVE PUNIR OS GAVIOES DA FIEL E SIM AQUELES QUE FIZERAM A
BRIGA ACONTECER. NA INAJAR TODO CLASSICO TEM BRIGA, E MORTE MAS NEM SEMPRE
DIVULGADA. INFELIZMENTE NINGUEM TOMA ATITUDE CONTRA ISSO, JÁ PASSOU DA HORA. MAS
NUNCA IRÁ ACABAR ESSA GUERRA, NEM SE BANIR TORCIDAS, QUEM VAI PRA BRIGAR JA É
MARCADO NAS TORCIDAS PORTANTO A GUERRA VAI CONTINUAR, VESTIDO DE GAVIÕES,
MANCHA, INDEPENDENTE, JOVEM, TUP, CAMISA 12… OU NÃO. ENTAO NAO ADIANTA NADA
QUERER FALAR QUE TORCIDA ORGANIZADA NAO PRESTA ISSO E AQUILO PORQUE QUEM FAZ A
DIFERENÇA NO ESTADIO SAO ELAS, E FORA DO ESTADIO QUEM TEM QUE FAZER A DIFERENÇA
SAO AS AUTORIDADES.
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Fabio de Toledo: 

30 março, 2012 as 10:55

Emerson,

Lendo seu comentário sobre meu post e lendo o comentário sobre o post do André, só reforça SUA falta de
argumentação não a minha.

Diz que meus comentários são fracos de argumentação, se ofende porque ofendi sua família e usa como
ponto de referencia para seu ponto de vista ter acompanhado algo de 50 anos atrás.

Primeiro, minha argumentação se baseia em fatos de quem conviva com o dia a dia da torcida organizada, ao
contrário de você que se baseia em informações sensacionalistas e aquilo em que você acredita ser a verdade
inconteste. Já visitou alguma torcida para conhecer suas estruturas hoje, muito diferentes de 50 anos atrás?
Já pegou em mãos laudos policiais e atas de processos movidos em virtude da violência nos jogos de futebol?
Se preocupou ao menos em conversar com alguém das torcidas e ter as versões dos envolvidos como um
verdadeiro repórter e formador de opinião DEVE fazer para garantir uma ANÁLISE IMPARCIAL DOS FATOS?
Afirma que não tenho argumentação, mas ao ler seus comentários nem mesmo consegue seguir uma linha
única de raciocínio sobre o o que seria o ideal ou correto ou uma leve sugestão de uma solução para o
problema, o que mostra que seu objetivo no post foi apenas ofender e ganhar autopromoção com seus
leitores, nada mais. Te desafio a fazer uma reportagem de verdade sobre os fatos, ver os projetos que estão
em andamento, tomar conhecimento das reuniões que a procuradoria, policia e torcidas fazem para tentar
erradicar a violência e punir os culpados. Te desafio a voltar a acompanhar as Torcidas como fez no passado e
ver na prática como funciona, lhe garanto que vai descobrir que o problema não é a torcida e sim o estado que
é incapaz de punir a violência como ela deve ser punida, seja nos jogos de futebol, seja no dia a dia do
cidadão paulistano.

Não ofendi seu pai, mas me reservo ao direito de julgar seu caráter e de sua família com a mesma
propriedade com que você julga o meu e da minha família ao me associar a bandidos, algo que não sou. Sua
visão do que ocorre é somente d anos atrás e você argumenta sem conhecimento ou propriedade nenhuma
sobre os fatos de hoje em dia. Exemplo disso é o comentário do leitor sobre a Torcida Organizada te expulsar
do lugar em que está no estádio, algo que de fato acontecia mas que hoje é absurdo visto que os estádios tem
um setor reservado as organizadas, algo que claramente você não sabe pois concorda com o leitor e usa um
comportamento social da década de 70 para fazer valer seu argumento. Um formador de opinião defasado
que usa somente sua própria visão para julgar e ofender pessoas de bem, sobre um assunto que não tem
conhecimento e onde não se preocupa em adiquirir o conhecimento. Enfim, se meu comentário lhe ofendeu,
então evite ofender as outras pessoas pela sua ‘visão’. Se você generaliza, também eu o posso fazer.

Agora uma de suas pérolas de desinformação. Porque as organizações não desmobilizam os violentos e os
entregam as autoridades? Tem certeza de que isso não acontece quando há necessidade? Já acompanhou
alguma investigação nos últimos tempos? Você não faz a menos ideia de como funciona a estrutura das
torcidas. Não somos um estado com policia interna e meios de controle. Somos um grupo com o intuito de
fazer uma festa diferente nos estádios e que usa seu poder para algumas causas sociais não divulgadas.
Acha que os organizadores das torcidas, que tem emprego, família, estudos tem o dever de identificar, julgar e
punir pessoas dentro de sua agremiação? É um absurdo esta linha de pensamento e totalmente impraticável.
Além de querer que cidadãos comuns se responsabilizem para fazer o que o estado tem de fazer. Eu sei que
na favela tem ponto de vendas de drogas, mas cabe a mim como cidadão, portanto membro de uma
sociedade, ir até o local, investigar os culpados, pegar nomes e dados dessas pessoas e entregar as
autoridades? Cabe ao cidadão comum lidar com pessoas violentas? Acha que nas sedes das torcidas os
violentos saem contando para a diretoria os feitos da ultima briga? Acha que se auto intitulam ‘Os agressores’
e os demais membros apoiam e aplaudem?
Quando há confrontos e investigações (na verdade interesse somente porque saiu na mídia) policiais, todo
apoio é fornecido para a policia e órgãos públicos envolvidos. Dados pessoais de suspeitos, colaboração de
informações e etc……..Mas não cabe e nem deve caber as pessoas comuns a iniciativa de investigar qualquer
tipo de crime. Essa linha de pensamento é completamente absurda.

Me desculpe, mas sua linha de pensamento e seu post só colaboram com a desinformação. Essa linha da
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mídia de taxar as organizadas como bando de marginais e bandidos ajuda os impunes nesse nosso sistema
politico falido. As ações que são tomadas no Brasil visam somente a promoção particular dos envolvidos. Se é
divulgado que as organizadas promovem as violência, ao invés da realidade que é o fato de haver pessoas
extremamente violentas e verdadeiros bandidos dentro das organizadas, as pessoas que vão tomar a ação
corretiva vão se limitar a seguir a mídia e banir ou punir as torcidas, não os violentos, pois o que o povo quer,
devido a divulgação errônea dos fatos, é que simplesmente as torcidas organizadas sumam pois são a causa
da violência. Seus comentários despreparados ajudam a promover essa inverdade e acabam por ajudar os
culpados, os bandidos que afastam as pessoas dos estádios e tornam o maior futebol do mundo pobre em
seu espetáculo, ajudam criminosos a se manterem livres, atuantes na sociedade e nos grupos que participam
e com liberdade para frequentar estádios e continuar a promover atos de barbárie como o do ultimo domingo.

Está na hora da sociedade, da mídia e do poder publico parar de pensar na solução, nos paliativos e começar
a pensar no problema. Pois está claro que somente as pessoas que estão envolvidas nas torcidas sabem qual
é o problema e tem algumas idéias de como revolver, mas o resto da sociedade como um todo está presa a
uma mentira que ajuda a alimentar a impunidade.

.

.

O ser humano é o mesmo, por isso os clássicos gregos são atuais.
Quanto aos bandos organizados, a melhor resposta foi dada pela mãe de um dos rapazes
assassinados: vestiu-o com roupa comum (paletó) e não permitiu bandeira de clube sobre o caixão.
EG
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Oto Jr: 

30 março, 2012 as 10:49

Acho interessante a posição de alguns organizados aqui nos comentários, quer dizer que porque eles fazem
algumas campanhas sociais estão liberados para matar, depredar e espancar a torcida adversária??

Passou da hora de o poder público deixar de ser conivente com essas torcidas, passou da hora de punições
reais acontecerem. Mas ao invés disso vemos esses bandos barbarizando e tudo ficando por isso mesmo,
como foi a confusão no sambódromo, com os gaviões incendiando os carros alegóricos, parando o transito na
marginal (novamente!!!) e essa nova briga em que duas pessoas morreram.
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MARIO: 

30 março, 2012 as 08:46

EMERSON A VIOLENCIA NÃO SE RESUME AO FUTEBOL,O BRASIL VIROU UM ENORME CARTEL
AONDE SE VE DESDE O TRAFICO DE DROGAS ATÉ FACÇOES DE TORCIDAS ORGANIZADAS (PEIXE
PEQUENO),ISSO TUDO COM A CONIVENCIA DE UMA IMPRENSA CADA VEZ MAIS ENGAJADA NO
SISTEMA, E S T A M O S EM UM PAIS SEM LEIS,SEM IMPUNIDADE E ENTREGUES A PROPRIA
SORTE,SE ESTA LHE FALTAR VC ESTA MORTO….E ISTO SERVE PRA TODOS.
.
O GRANDE DEFEITO DISTO TUDO FOI UM LEGADO QUE VEM DA DITADURA MILITAR,PARA OS
AMIGOS TUDO,E PARA OS INIMIGOS A LEI, QUE NÃO FUNCIONA.,DESTRUIRAM A SAPIENCIA DO
POVO
.
ESQUECERAM QUE UM PAIS FORTE É FORMADO POR UM POVO SABEDOR DE SEUS DIREITOS E
DEVERES,COMO CIDADÃO,UM POVO COM O MINIMO DE CULTURA,SE ESQUECERAM DE DAR A
FOMOSA E CANTADA EM VERSO E PROSA….E D U C A Ç Ã O….SEM ELA NÃO SOMOS NINGUÉM,E
SIM MAIS UMA ESTATISTICA,SEJA ELA QUAL FOR….UMA PENA

.

.

Infelizmente, Mario, essa cidadania fraca e falha e instituicoes igualmente fracas, sem penetracao e
respaldo popular, tem sua origem na Colonia, ainda. O regime militar apenas aproveitou-se disso
para surgir e tomar o poder.
Todo brasileiro, sem excecao, deveria ler ao menos um livro: “1808″ – do Laurentino Gomes. Ali, sem
precisar recorrer a compendios, a obras de referencia, a livros tidos como “chatos” ou “dificeis”,
temos uma visao fantastica do que fomos e do porque somos como somos.
Em texto gostoso de ler, sem dramas ou dificuldades.
Nossos males vem de longe longe muito longe longe mesmo, parodiando Osmar Santos.
EG

E, sem duvida, o baixo nivel educacional, baixissimo, estah na base dessa situacao.
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Antonio Freitas: 
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« post anterior próximo post »

29 março, 2012 as 23:25

Matéria sobre as organizadas:
http://esporte.ig.com.br/futebol/maioria-dos-grandes-clubes-do-brasil-financia-
organizadas/n1597724067161.html
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Andre: 

29 março, 2012 as 18:59

Sr. Emerson,

Mais uma vez, bola fora.

Não me chame de marginal, não sou criminoso.

Sou pai de familia, empresário de telecomunicações, formado e pós graduado, ficha limpa e o mais
importante, tenho a consciência limpa de que sou uma pessoa honesta.

Extinguir torcidas organizadas é como pegar sua mulher com o amante e trocar o sofá.
.
Cadeia nos bandidos, educação para o povo. CHEGA DE IMPUNIDADE, em todas as esferas.

O medo está presente em ir no bar, no cinema, na ida ao trabalho..em td. Chega de sensacionalismo !
Pronto, ganhou mais um pageview !

.

.

Nao advogo extincao de grupos, eh bobagem, serve apenas como propaganda de quem prega. Como
todo cidadao, exijo, sim, punicao.
Controle. Prevencao.
Jah que hah uma maioria de pessoas de bem, sensatas, que nao sao adeptas da violencia nessas,
digamos, organizacoes, nao seria mais proveitoso que elas proprias limpassem, botassem para
correr os maus elementos?
Entra ano, sai ano, todo post com esse tema eh a mesma coisa: algumas reacoes iradas de membros
revoltados com as mencoes a bando, marginais, etc.

Ano apos ano a historia se repete, agora ateh no CArnaval.
E,pelo jeito, assim continuarah.
EG
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