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Que o Brasil é o único país que participou de todas as copas, não é novidade para ninguém. Mas que a Seleção uruguaia ganhou o
primeiro campeonato mundial, e que a Fifa foi fundada em 1904, isso você não sabia!

Pois é isso que Luís Augusto Símon e Rubens Leme apresentam no livro . Nesta obra do selo
da o leitor, torcedor e amante do esporte bretão saberão a história dos heróis do futebol mundial. A história

de todas as Copas, contadas em detalhes pela primeira vez.

O primeiro Mundial de futebol foi realizado no Uruguai e teve um investimento de mais de 500 mil pesos para construção de um
estádio com a capacidade para 89 mil torcedores, o que causou uma grande discussão. Mas o Uruguai mostrou que se tratava de uma
boa aquisição e importante para o país. A seleção Celeste, apelido da Seleção uruguaia, era uma potência do esporte bretão, e este
peso, a Seleção Brasileira sentiu na copa de 1950, sediada no Brasil. Na grande final no Maracanã, entre Canarinhos e Celestes, o
jogador Ghiggia, silenciou a torcida verde-amarela aos 34' do segundo tempo. Lágrimas, dor e muito sofrimento! O Brasil perdeu a
copa!

Os autores não pouparam esforços em pesquisa para fazer está verdadeira enciclopédia das copas do mundo.
não se trata de uma publicação que vai contar a história do Brasil nas copas, mas a epopéia geral deste campeonato. Os

autores não foram tendenciosos na redação do livro, que relata de forma objetiva e imparcial a trajetória de cada uma das seleções
que já ganharam as 18 copas realizadas. Em , o leitor vai perceber que a história do esporte se confunde com
a epopéia do mundo, já que o campeonato foi suspenso durante a década de 1940 devido a segunda grande guerra.

Através da leitura das 512 páginas de os torcedores vão reviver momentos históricos e emocionantes das
copas vencidas e perdidas pela Seleção Canarinho. Os autores deram o devido destaque para cada uma das estrelas em todas as
copas. O Carrossel Holandês de 1974, a Seleção de Ouro de 1982, o time Húngaro de Puskas e Kocsis de 1954, a ausência de beleza
dos times da copa de 1990. Leme e Símon não deixaram de fora nada, nenhum detalhe de nenhum campeonato.
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