
1926 A Società Sportiva Calcio Napoli é um clube de futebol italiano, sediado na cidade de Nápoles, fundado em 
1 de agosto, usa camisa azul, calção branco e meias azuis. Seu estádio é o San Paolo, com capacidade para 
60.000 torcedores. Título continental: UEFA Cup (1988-89) e o Scudetto em 2 Campeonatos Italianos (1986-87 
e 1989-90) 

1927 A Associazione Sportiva Roma, um dos principais clubes italianos é a quarta maior equipe por número de 
torcedores na Itália, com cerca de 15% dos apaixonados com cerca de 3,5 milhões de  torcedores somente na 
velha bota. Vencendo-o por três vezes, sendo a maior campeã da Copa Itália, ao lado da Juventus, com 9 
conquistas. 

1930 Nilo Murtinho Braga, que jogaria no América de Natal (sobrinho de Emanuel Murtinho Braga um dos 
fundadores da FNF) depois no futebol do Rio de Janeiro, chegando a ser titular da seleção brasileira na Copa. 

FIFA organiza a primeira copa do Mundo de Futebol no Uruguai, com 13 participantes. Brasil 

1930 Bachianas brasileiras é uma série de nove composições de Heitor Villa-Lobos escritas entre 1930 e 1945. 
Fundiu material folclórico brasileiro (em especial a música caipira) às formas pré-clássicas no estilo de J.S. 
Bach, intencionando construir uma versão brasileira dos Concertos de Brandemburgo. São trechos famosos: a 
Tocata (O Trenzinho do Caipira), quarto movimento das n° 2; a Ária (Cantilena), que abre as de n° 5; o Coral 
(O Canto do Sertão) e a Dança (Miudinho), ambos nas n° 4. 

1934 

1936, alguns dirigentes e ex-atletas lideraram um movimento de nacionalização do Palestra Itália de MG que 
levou o nome de Ala Renovadora. A intenção do grupo era mudar o nome do clube que já havia deixado de ser 
uma associação exclusiva da colônia italiana e por isso não havia mais sentido em se usar o nome Itália. A ideia 
sofreu resistências, mas ganhou aliados. 

1938 

1942 estreia do Brasil no futebol dos jogos Olímpicos de Helsinki, Finlândia em 5º. Lugar. Participaram 4.955 
atletas, sendo 519 deles mulheres representando 69 nações. Presença pela primeira vez da URSS, em plena 
Guerra Fria.  A seleção húngara de futebol liderada por Puskas conquistou o título olímpico e continuaria 
encantando o mundo até perder a final da Copa do Mundo para a RFA dois anos depois, na Suíça. Sete anos 
após o término da II Guerra Mundial, a Alemanha pôde novamente participar dos Jogos, mas apenas alemães 
da parte ocidental competiram. Trinta e dois anos após a estreia do Brasil nas Olimpíadas de 1920 na Bélgica e 
da conquista de até então sua única medalha de ouro olímpica, o saltador paulista Adhemar Ferreira da Silva 
conquista seu primeiro ouro no salto triplo e o segundo do país, quebrando o recorde olímpico e mundial três 
vezes no processo. Uma curiosidade histórica sobre Adhemar é pouco conhecida pela posteridade, apesar de ter 
se tornado um costume universal no esporte. Como os torcedores finlandeses aplaudiam e gritavam seu nome 
por todo o estádio, eler começou a andar pela pista sorrindo e agradecendo, começou a trotar ao mesmo tempo 
em que acenava para a multidão, inconscientemente, o campeão brasileiro criava ali a chamada volta olímpica, 
que até nossos dias passaria a ser usada comumente pelos campeões de todos os esportes para saudar o 
público após suas vitórias. 

1942 30 de janeiro de, em plena Segunda Guerra Mundial, o Presidente Getúlio Vargas, que já havia declarado 
guerra aos países do Eixo, através de um decreto lei, determinou a proibição do uso de termos e denominações 
referentes as nações inimigas. Neste dia então o Palestra Itália passou a se chamar Palestra Mineiro. A ideia de 
se transformar o clube numa entidade totalmente brasileira só foi concretizada em 1942 29 de setembro numa 
reunião da diretoria foi aprovada uma nova mudança no nome do clube que passou a se chamar Ypiranga. No 
entanto, o novo nome só durou uma semana e o time atuou com este nome em apenas uma partida. 
Finalmente, no dia 7 de outubro de 1942, numa nova reunião dos sócios e dirigentes que acabou com a 
renuncia do presidente Ennes Cyro Poni, foi aprovado o novo nome do clube: Cruzeiro Esporte Clube. Uma 
homenagem ao símbolo maior da pátria, a constelação do Cruzeiro do Sul 

1943 indigenistas Villas-Boas (Orlando, Cláudio, Leonardo e Álvaro) participam de expedições militares para 
contato direto. Na Roncador-Xingu chegam até o Rio Tapajós, criam o Parque Nacional do Xingú. Contatam 
xavantes (1948), juruna (1949), kayabi (1951), txucarramãe (1953), suya (1959), txikão (1964) e cranacarore 
(1973). 

1945 Associação Cultural e Desportiva POTIGUAR foi fundada em 11 de fevereiro é um clube Brasileiro de 
futebol da cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte. Manda seus jogos no estádio Leonardo 
Nogueira Nogueirão com capacidade para 3.000 torcedores. Possui maior torcida do interior do estado e é fruto 
da fusão de dois clubes do município: O esporte Clube Potiguar e a sociedade desportiva Mossoró. Em 1974, o 
clube viria a participar de seu primeiro campeonato estadual, estreou no dia 11 de agosto enfrentando a equipe 
do América e perdendo por 3 a 1. O ano de 2004 ficou marcado na história de Mossoró, devido a dois fatos: A 
decisão da copa RN ente as duas equipes de Mossoró e a inédita conquista do título estadual. Em 2008 o 
Potiguar sagrou-se campeão da Copa Cidade do Natal. Participou de uma edição do campeonato Brasileiro da 
primeira divisão. No ranking da CBF (mês e ano ) estava na posição 145, com uma pontuação de 37 pontos. 
Postado por: José Itamar Faustino 
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1946 

1950 Copa do mundo no Brasil, inauguração do Maracanã (estádio Mario Filho), Uruguai campeão. 

Jorge Tavares de Morais – Jorginho – 300 gols ABC FC, Sampaio Coreia e Santa Cruz, 

1951 Hannah Arendt, filósofa política (ela preferia teórica politica) e cientista alemã de origem judaica que 
escreve As origens do totalitarismo, atribuindo a mesma raiz sociocultural do nazismo ao stalinismo. Deixa o 
país em 1933 (tomada de poder de Hitler) por seus estudos sobre o judaísmo, vice em Paris e fixa-se nos EUA, 
tornando-se a primeira mulher a obter o título de professora catedrática numa universidade norte-americana 
(Chicago e Nova Iorque). 

1953 Sebastião Cunha, primeiro professor de Ed Física do RN, trabalhou no Atheneu, Escola Industrial e ABC 
FC. 

1954 José Mendonça dos Santos, conhecido como 'Dequinha' nasceu em Mossoró,19 de março de 1929 e 
faleceu em Aracaju, 23 de Julho de 1997). Em sua carreira (1945-1960) jogou por Atlético de Mossoró, 
Potiguar, ABC, América-PE e Flamengo-RJ. 

1957 Com espírito polêmico e sempre muito combativo, Oduvaldo Vianna Filho fez parte do Teatro de Arena e 
estreou como autor em 1959, ao escrever "Chapetuba Futebol Clube". Participou como ator do filme Cinco 
Vezes Favela de 1962. 

1956 Jogos olímpicos de Melbourne, Austrália com 19 modalidades de 72 países, Brasil não participou do 
futebol. 

1958 Brasil conquista a primeira Copa do mundo na Suécia, vencendo os donos da casa por 5 x 2 com Gilmar, 
De Sordi, Bellini, Zózimo e Nilton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. 

1959 Em 23 de Junho foi fundado o Palmeira Futebol Clube da Uma, é um clube brasileiro de futebol, sediado 
na cidade de Goianinha, no estado do Rio Grande do Norte. Suas cores são o Verde e o Branco. O clube manda 
os seus jogos no José Nazareno do Nascimento, mais conhecido como Nazarenão. O estádio possui uma 
capacidade de público de 6.500 pessoas. Foi segundo lugar no Campeonato Potiguar da Segunda Divisão em 
2010, garantindo assim a classificação para a primeira divisão do Campeonato Potiguar. 

1960 Jogos Olímpicos de Roma, Itália. Brasil com Gerson venceu Reino Unido 4x3, Taywan 5x0 e foi eliminada 
pela Itália 1x3. 6º. Lugar. Iugoslávia, Dinamarca e Hungria venceram. 

Fundada a Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas em 14 de janeiro Mossoró,RN originário de um bloco 
carnavalesco da cidade cujas origens remontam à década de 1920. O primeiro Potiba da história, aconteceu em 
15 de maio e o Potiguar bateu o rival Baraúnas por apertados 4 a 3. 

  

1961 surge a Anistia Internacional, organização não governamental que atua na libertação de indivíduos presos 
por questões ideológicas, raciais ou religiosas. Recebe em 1977 o Prêmio Nobel da Paz, possui mais de 1 milhão 
de membros em 150 países e é financiada por doações. 

1962 Brasil bi-campeão no Chile. Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo e Nilton Santos, Zito e Didi; Garrincha, 
Vavá (Coutinho), Pelé (Amarildo) e Zagallo (Pepe). 

Eric Hobsbawm publicou o primeiro de três volumes sobre o "longo século XIX", que abrange o período 1789-
1914. ―Era das revoluções‖ e "Era dos Extremos" usam as ideias e críticas marxistas para analisar as crises do 
mundo. 

1964 Jogos olímpicos de Tóquio, Japão. Empatou com Egito 1x1, venceu Coreia do sul 4x0 e foi eliminada pela 
Tchecoslováquia por 1x0. Técnico Vicente Feola, 9º. Lugar. 

1966 Copa do mundo na Inglaterra (campeã) contra a Alemanha Ocidental, Portugal e União Soviética. 
Chuteira de Ouro: EUSEBIO (Eusébio da Silva Ferreira) (POR) 

1967 frei dominicano Betto foi demitido ao lado de vários outros colegas, e a ―Folha da Tarde‖ passou a ser 
porta-voz da ditadura. Passou a viver na clandestinidade, assim como Fernando de Brito, Ivo Lesbaupin, 
Ratton, Magno e Tito de Alencar Lima (este foi preso em São Paulo em novembro de 1969 e entregue ao 
delegado Sérgio Fleury. Sofreu todos os tipos de tortura, como cutiladas, choques, sentado nu em uma cadeira 
de metal eletrificada e, com o chão molhado, a intensidade dos choques aumentava, massacre sexual, 
queimaduras de cigarro, tapas simultâneos nos ouvidos, pau-de-arara e pauladas. Condenado foi um dos 70 



presos políticos trocados pelo embaixador suíço Bücher, sequestrado em 1971. Exilado em Paris, Frei Tito 
jamais se recuperou emocionalmente, enforcar-se-ia aos 29 anos em 1974), eram os dominicanos que 
colaboravam protegendo perseguidos políticos, escondendo-os em lugares seguros, transportando-os para 
outras cidades ou outro país. 

1968 Nos Jogos olímpicos do México perdeu para a Espanha 1x1, empatou com Japão 1x1 e Nigéria 3x3. 10º. 
Lugar. Euryclides Zerbini realiza o primeiro transplante de coração humano no Brasil e trabalha com Christian 
Barnard que fez o primerio transplante no mundo. Caetano Veloso compõe ―É proibido proibir‖ – inspirada na 
frase escrita nos muros de Paris durante o movimento Maio de 68 - e é preso com Gilberto Gil, exilam-se em 
Londres. Movimento Tropicália de renovação musical e cultural brasileiro. 

1970 FIFA institui cartão amarelo (advertência) e cartão vermelho (expulsão) para comunicação das infrações 
graves. Brasil tri-campeão no México contra Itália. Alemanha Ocidental e Uruguai. Chuteira de Ouro: Gerd 
MUELLER (GER). Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo; Clodoaldo e Gerson; Jairzinho, Tostão, Pelé e 
Rivellino (Paulo César). 

Antunes Filho, diretor de teatro revoluciona o estilo de representar destacando a cultura e costumes brasileiros, 
valorizando o corpo e os movimentos do ator no espaço cênico em Macunaíma, de Mario de Andrade. 

Ricardo Teixeira casa com Lúcia Havelange, filha de João Havelange, ex-presidente da CBD e da FIFA. 

O governo, na figura do presidente Emílio Garrastazu Médici agiu como agente de influência na comissão 
técnica, no grupo de jogadores exigindo a escalação de determinados jogadores (como Dario, por exemplo), 
fato que causou, meses antes da copa, a troca de João Saldanha por Zagallo no comando da equipe. 

1971 Primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol com 20 clubes de 8 estados. Venceram: Atlético Mineiro, São 
Paulo, Botafogo e Corinthians. 

1972 Segundo Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Palmeiras, Botafogo, Internacional e Corinthians. 

Jogos olímpicos de Munique, Alemanha, o Brasil com Falcão, Dirceu e Roberto Dinamite perdeu para a 
Dinamarca 2x3, para o Irã 0x1, empatou com a Hungria 1x1 e ficou em 13º. Lugar. Atentado contra a 
delegação de Israel. 

1973 Terceiro Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Internacional. 

1974 Copa do Mundo na Alemanha. Alemanha Ocidental, Holanda, Polônia e Brasil. Chuteira de Ouro: Grzegorz 
LATO (POL). Brasil perde para Holanda. 

Francisco das Chagas Marinho, o Marinho Chagas, (Natal, 8 de fevereiro de 1952) atuou como lateral-esquerdo 
pelo Alecrim, ABC-RN, América-RN Náutico, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Kosmos e Seleção Brasileira, 
disputou a Copa do Mundo de 1974. 

Quarto Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Vasco da Gama, Cruzeiro, Santos e Internacional. 

Futebolistas brasileiros, respaldados pela vitória em 1970 e insatisfeitos com as críticas da imprensa, assinaram 
um manifesto em que prometiam não falar mais com os jornalistas, episódio que ficou conhecido como o 
Manifesto de Glasgow. 

1975 Quinto Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Internacional, Cruzeiro, Fluminense e Santa Cruz. 

31 de outubro - seis dias após o assassinato (somente reconhecido oficialmente por ordem da Justiça em 25 de 
setembro de 2012 Vladmir Herzog foi encontrado morto em uma cela do DOI/CODI. O laudo da época afirmava 
que ele havia cometido suicídio, no documento vai passar a constar que ele morreu vítima de maus tratos e 
lesões, enquanto estava preso) foi celebrado o primeiro ato ecumênico por dom Paulo Evaristo Arns, pelo 
rabino Henry Sobel e pelo reverendo Jaime Wright com a presença de D. Hélder Câmara. As religiões uniam-se, 
pela primeira vez no país, contra as atrocidades da ditadura militar. Arns é um dos autores do dossiê que 
documenta prisões, torturas e desaparecimentos no país: ―Brasil, Nunca Mais‖. 

1976 Sexto Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Internacional, Corinthians, Atlético Mineiro e 
Fluminense. 

Jogos Olímpicos de Montreal, Canadá sofreu protestos contra a inclusão da África do Sul em função 
do apartheid (segregação racial). O Brasil de Claudio Coutinho, Junior e Batista venceu Alemanha Oriental, 
Espanha e Israel. Perdeu para Polónia e URSS. Ficou em 4º. lugar. 



Em outubro Dom Pedro Casaldáliga, opositor do regime militar atuou energicamente a favor dos camponeses, 
dos índios e sem-terra do Araguaia denunciou corajosamente o autoritarismo da ditadura, sofrendo com isto 
perseguições e ameaças de morte. 

1977 Sétimo Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: São Paulo, Atlético Mineiro, Operário e Londrina. 

1978 Copa do mundo na Argentina. Vencedores: Argentina, Holanda, Brasil e Itália. Chuteira de Ouro: Mario 
KEMPES (ARG) 

Oitavo Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Guarani, Palmeiras, Internacional e Vasco da Gama. 

1979 Nono Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Internacional, Vasco da Gama, Coritiba e Palmeiras. 

Eloy Simplicio chega ao América FC para estagiar com Wallace Costa, treinador. Atuou no Comercial de 
Caruaru, Cruzeiro de Macaíba, Atlético e Portuguesa. Formado em ED Fìsica dirige a escolinha do ABC FC. 
Dirigiu o Alecrim, o Salesiano e a Pauferrense. 

1980 X Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Coritiba. 

Brasil não classificou no pré-olímpico da Colômbia perdendo para Peru, Argentina e os donos da casa. 

1981 XI Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Grêmio, São Paulo, Ponte Preta e Botafogo. 

1982 Copa do mundo na Espanha. Vencedores: Itália, Alemanha Ocidental, Polônia e França. Bola de Ouro: 
Paolo ROSSI (ITA) 

XII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Flamengo, Grêmio, Guarani e Corínthians. 

1983 XIII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Flamengo, Santos, Atlético Mineiro e Atlético 
Paranaense. 

1984 XIV Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Fluminense, Vasco da Gama, Grêmio e Corínthians. 

Jogos olímpicos de Los Angeles, EUA. Jair Picerni mesclou o time do Internacional de Porto Alegre de Mauro 
Galvão com alguns jogadores. Boicote da URSS. Brasil venceu Canadá e Itália, perdeu a final para a França 
conquistando a medalha de prata. 

1985 XV Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Coritiba, Bangú, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. 
Maracanã com 98 mil pessoas. Ênio Andrade treinador. Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida; Almir (Vavá), 
Tobi e Marildo (Marco Aurelio); Lela, Índio e Edson. 

1986 Copa do mundo no México. 113 países participaram das eliminatórias, 20 países. Argentina, Alemanha 
Ocidental, França e Bélgica. Bola de Ouro: Diego MARADONA (ARG) 

XVI Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: São Paulo, Guarani, Atlético Mineiro e América do Rio. 

1987 XVII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Sport, Guarani, Flamengo e Internacional. 

1988 XVIII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Bahia, Internacional, Fluminense e Grêmio. 

Jogos olímpicos de Seul, Coreia do Sul. Brasil de Carlos Alberto Silva com Taffarel, Jorginho, Mazinho, Ricardo 
Gomes, Valdo, Andrade, Bebeto, Careca e Romário superaram Austrália, Iugoslávia, Nigéria, Argentina e 
Alemanha Ocidental. Perdeu a final, na prorrogação 1x2 para a URSS. Romário foi o artilheiro do torneio. Na 
vela, vieram mais dois bronzes, com Torben Grael e Nelson Falcão, na classe Star, e Lars Grael e Clinio Freitas, 
na Tornado. No basquete, a equipe masculina com o potiguar Oscar Schmidt ficou na quinta colocação, contra a 
Espanha, Oscar marcou 55 pontos, recorde olímpico de pontos em um jogo. No vôlei, o Brasil obteve um quarto 
lugar no masculino e um sexto no feminino. 

Na era pós-boicotes houve ótima organização, mas o doping no atletismo demonstra excesso de 
competitividade levando a riscos de saúde e resultados á qualquer custo, não importam os meios. Depois de 
três edições, a grande maioria dos países filiados ao Comitê Olímpico Internacional (COI) voltou a participar, 
com exceção de Cuba. Mesmo com a falta de apoio do governo sul-coreano e a constante hostilidade com a 
vizinha Coreia do Norte, os organizadores oficializaram um convite, mas estes preferiram não participar. Tênis 
voltou e nas simples, ganhou o eslovaco Miroslav Mecir entre as mulheres, a campeã foi a alemã Steffi Graf, 
que derrotou na final a argentina Gabriela Sabatini. O tênis de mesa fez sua estreia. 



1989 XIX Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Vasco, São Paulo, Cruzeiro e Botafogo. 

Em 16 de janeiro, Ricardo Teixeira é eleito presidente da CBF, supera Nabi Abi Chedid, ex-deputado estadual e 
presidente da Federação Paulista de Futebol. É o sucessor de Octávio Pinto Guimarães na entidade. Recebe um 
órgão falido, às vésperas da disputa de uma Copa do Mundo. Com Sebastião Lazaroni de técnico, ganha a Copa 
América. Surge a Copa do Brasil. 

1990 Copa do mundo na Itália. Vendedores: Alemanha Ocidental, Argentina, Itália e Inglaterra. Bola de Ouro: 
Salvatore SCHILLACI (ITA) 

XX Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Corínthias, São Paulo, Grêmio e Bahia. 

1991 XXI Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: São Paulo, Bragantino, Atlético Mineiro e Fluminense. 

1992 XXII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama e Bragantino. 

Brasil não classificou no pré-olímpico do Paraguai, não jogando em Barcelona, Espanha. 

1993 XXIII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Palmeiras Vitória, Corinthians e São Paulo. 

1994 Copa do mundo nos EUA. Brasil, Itália, Suécia e Bulgária. Bola de Ouro: ROMÁRIO (Romário de Souza 
Faria) (BRA). Treinador Parreira: Taffarel, Jorginho, Aldair,   e Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Ray 
(Zinho), Bebeto e Romário. 

XXIV Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Palmeiras, Corinthians, Guarani e Atlético Mineiro. 

1996  XXV Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Grêmio, Portuguesa, Atlético Mineiro e Goiás. 

Jogos olímpicos em Atlanta, EUA, treinador Zagallo e CBF comandaram uma dos maiores desrespeitos e 
vergonhas brasileiras não subindo ao pódio para receber a medalha de bronze depois de vencer Portugal. Nas 
semifinais foi desclassificada pela Nigéria na prorrogação. Os Jogos do centenário das Olimpíadas deveriam ter 
sido realizados em Atenas, na Grécia. No entanto pela exigência exercida por um dos patrocinadores dos EUA 
que tem sede na cidade o COI cedeu. Com a participação de mais de 10 mil atletas e de 197 países, deram 
passo ao gigantismo, mas os problemas de segurança uma explosão no parque Centenário, no centro da 
cidade, deixou dois mortos e mais de 100 feridos. O incidente gerou uma onda ainda maior de críticas já que a 
presença de 35 mil soldados e do FBI não impediu o ato terrorista. Outros problemas foram o calor intenso de 
Atlanta e os constantes e enormes congestionamentos. Após o basquete, o ciclismo também permitiu a entrada 
de profissionais nos jogos. 

1997 XXVI Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Vasco, Palmeiras, Internacional e Atlético Mineiro 

1998 Copa do mundo na França. Vencedores: França, Brasil, Croácia e Holanda. Bola de Ouro: RONALDO (BRA) 

XXVII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Corinthians, Cruzeiro, Santos e Portuguesa. 

1999 XXVIII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Corinthians, Atlético Mineiro, Vitória e São Paulo. 

Maeterlinck Rêgo, especialista em medicina esportiva lança o livro ―Na boca do túnel‖. 

2000  XXIX Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Vasco, São Caetano, Cruzeiro e Grêmio. 

Em Sydney, Austrália. Sob o comando de Luxemburgo (depois envolvido numa CPI em Brasília), com 
Ronaldinho Gaúcho e Alex, foi desclassificada por Camarões, este com 9 jogadores, por 1x2 na prorrogação. 
7º; lugar. 

2001 XXX Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Atlético Paranaense, São Caetano, Fluminense e 
Atlético Mineiro. 

Crise na gestão da CBF quando foi investigada por duas CPIs no Congresso Nacional. Ricardo Teixeira (no cargo 
desde 1989) chegou a depor, acabou indiciado pela CPI do Senado, mas se manteve no cargo com apoio dos 
presidentes das federações estaduais da época. 

RN é terceiro no Brasileiro de Beach Soccer. O primeiro título de uma cidade do interior veio com o Corintians 
Futebol Clube, da cidade de Caicó, RN. o time venceria o América na final em duas partidas fora e dentro de 
casa, ambas pelo mesmo placar de 1 a 0. 



2002 Copa do mundo no Japão e Coréia. Primeira na ÁSIA. Brasil, Alemanha, Turquia e Coreia do Sul. Bola de 
Ouro: Oliver KAHN (GER) 

XXXI Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Santos, Corinthians, Grêmio e Fluminense. 

Seleção universitária da UFRN sagra-se vice-campeão em Natal/RN. Goiás Campeão. Treinador Andrey Valerio. 

2003 O primeiro de pontos corridos XXXII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Cruzeiro, Santos, São 
Paulo e São Caetano. 

Técnico Andrey Valerio campeão Mundial de Beach Soccer. 

30 de Junho Joan Vallvé (ELDR) solicitou explicações para Comissão da União Europeia sobre as relações entre 
a União Europeia e o Iraque, pois a Federação Catalã de Futebol tinha previsto realizar um jogo amigável de 
nível internacional no dia 25 de Junho, em Barcelona, entre as seleções da Catalunha e do Iraque. Segundo o 
Presidente da Federação, o encontro tinha por finalidade contribuir para gerar recursos destinados à 
reconstrução de um país devastado pela guerra. A Imprensa noticiou que o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros do Estado Espanhol não concedeu visto de ingresso aos iraquianos que deveriam disputar o 
desafio em Barcelona. 

Estatuto da Defesa do torcedor Lei 10.671/2003 

2004  XXXIII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Santos, Atlético Paranaense, São Paulo e 
Palmeiras. 

Brasil não esteve nos Jogos olímpicos de Atenas, Grécia. Sob a direção de Ricardo Gomes, não classificou no 
pré-olímpico pelo Paraguai. 

A equipe treinada por Pedrinho Albuquerque. Finalmente, a cidade de Mossoró conquistaria o seu primeiro título 
estadual com a Associação Cultural e Desportiva Potiguar, também conhecido como "time macho" ou "time 
príncipe". 

2005 XXXIV Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Corinthians, Internacional, Goiás e Palmeiras. 

Campeonato Brasileiro vive escândalo na arbitragem, com 11 jogos anulados após a descoberta de esquema de 
apostas envolvendo o árbitro Edílson Pereira de Carvalho. CBF deixa situação a cargo do STJD. Internacional 
ameaça levar o caso à FIFA, mas, nos bastidores, é convencido a desistir. Seleção é campeã da Copa das 
Confederações, goleando a Argentina. 

2006 Copa do Mundo na Alemanha. Itália, França, Alemanha e Portugal. Bola de Ouro: Zinedine ZIDANE (FRA) 

O segundo título da capital do oeste potiguar seria vencido pelo Baraúnas em 2006, em um campeonato 
bastante confuso marcado por ações na justiça desportiva em torno do uso de um jogador em situação 
irregular pelo time do ASSU. A final deste campeonato estadual foi também a primeira a reunir dois times 
mossoroenses, uma vez que Potiguar e Baraúnas disputaram o título naquela ocasião. 

 XXXV Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: São Paulo, Internacional, Grêmio e Santos 

2007  30 de outubro, Brasil é confirmado como país-sede da Copa do Mundo de 2014. 

Jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro, 35 modalidades. Todos os 42 membros da ODEPA participaram do 
evento. O Comitê Olímpico das Antilhas Neerlandesas, que planejava continuar funcionando mesmo após a 
dissolução das Antilhas Neerlandesas, teve sua filiação ao Comitê Olímpico Internacional retirada durante uma 
sessão do comitê executivo da entidade em junho de 2011. Um total de onze delegações enviaram equipes 
para as competições de futebol. Argentina, Brasil, Costa Rica, México e Trinidad e Tobago participam tanto do 
torneio masculino quanto do feminino. A Guatemala participaria do torneio masculino, mas desistiu da 
competição devido a problemas disciplinares com a equipe. Trinidad e Tobago foi indicado em substituição. 
César Bernardo Dutra, Douglas Pires, Luccas Claro, Frauches, Romário, Henrique Miranda, Madson, Cidinho, 
Djair, Felipe Anderson, Lucas Patinho, Lucas Zen, Misael, Felipe Amorim, Henrique, Leandro, Rafael e Sebá. 

XXXVI Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: São Paulo, Santos, Flamengo e Fluminense. 

RN campeão brasileiro de Beach Soccer. 

2008 XXXVII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: São Paulo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. 



Jogos olímpicos de Pequim. Treinado por Dunga (que nunca havia dirigido nenhum time na sua vida, era 
apenas ex-jogador de futebol) e com Ronaldinho Gaúcho no time, a seleção foi eliminada pela argentina de 
Messi e Riquelme. 0x3. Venceu a Bélgica 3x0 e ficou em terceiro. Beijing 2008: Ouro: Argentina, Prata: Nigéria, 
Bronze: Brasil. Artilheiro: Giuseppe ROSSI (ITA) 

2009 JERNs FUTEBOL -JUVENIL –Mas 1º E.E. JEAN MERMOZ, 2º               E.E. JACUMAÚMA, 3º EE J. FERREIRA 
- STA CRUZ, 4º ESCOLA MARISTA, 5º     E.E. PROFº FRANCISCO IVO, 6º                 CEFET, FUTEBOL -
INFANTIL –Mas 1º ATHENEU, 2º CEFET, 3º EE J. ANCHIETA - S. DO MEL, 4º E.E. PEDRO II – LAJES, 5º E.E. 
PROFº FRANCISCO IVO, 6º E.M. JOÃO MARQUES DE ARAUJO, FUTEBOL -MIRIM –Mas 1º EM J. GUIÓ – ARÊS, 2º 
C MARISTA, 3º E M MANOEL RAIMUNDO -AGUA NOVA, 4º E.E. DR. JOSE BORGES DE OLIVEIRA, 5º             
E.E. PROF. JOSÉ NOGUEIRA – MOS, 6º EM N. S. NAVEGANTES 

XXXVIII Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Flamengo, Internacional, São Paulo e Cruzeiro 

Ricardo Teixeira é acusado de envolvimento em irregularidades no amistoso entre Brasil e Portugal, no Distrito 
Federal, um ano antes. A Ailanto, uma das empresas envolvidas no evento, é acusada de superfaturamento. Ela 
pertence a Sandro Rosell, o presidente do Barcelona, ex-diretor da Nike e amigo de Teixeira. A Seleção 
conquista a Copa das Confederações sob a direção de Dunga, com resultados conquistados com dificuldades 
contra EUA e África) e futebol defensivo. 

Candidatura do Rio de Janeiro aceita pelo COI em Copenhage, Dinamarca. Disputava com Chicago, EUA; 
Madrid, Espanha e Tóquio, Japão. Ato olímpico lei 2.035/2009 ratifica 64 garantias do Governo Federal, 
Governo do estado e Prefeitura mais 26 garantias. 

A primeira final envolvendo dois times de duas cidades diferentes do interior do RN teve lugar quando o ASSU, 
agremiação de cidade homônima, bateu na final o Potyguar do município de Currais Novos. 

2010 Copa do mundo na África do Sul. Espanha campeã, Holanda, Alemanha e Uruguai. Bola de Ouro Diego 
FORLAN (URU). Brasil eliminado pela Holanda 1x2. Treinador Dunga: Júlio Cesar, Maicon, Lucio, Juan e ; Felipe 
Melo, Kaká, Luis Fabiano, Robinho. 

JERNs FUTEBOL -JUVENIL –Mas 1º E.E. MONSENHOR PAIVA, 2º E.E.MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO, 3º 
ATHENEU, 4º E.E. JOÃO ALVES DE MELO, 5º E.E. ZILA MAMEDE, 6º CEFET, FUTEBOL -INFANTIL –Mas 1º EM J. 
GUIÓ – ARÊS, 2º EE FLOCA, 3º CEFET, 4º E.E.JOSÉ FERREIRA COSTA, 5º DOM JOÃO COSTA, 6º C MARISTA, 
FUTEBOL -MIRIM –Mas 1º E.E. PROFª NAZARÉ DUARTE, 2º E.E. DR. JOSE BORGES DE OLIVEIRA, 3º E.E.JOSÉ 
FERREIRA COSTA, 4º C MARISTA, 5º A. PARREIRAS, 6º EM A. FAGUNDES. 

XXXIX Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e Grêmio. 

CBF reconhece títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa como conquistas de mesmo peso do 
Campeonato Brasileiro alterando o ranking brasileiro de clubes campeões. 

Estatuto do Torcedor  reformulado pela Lei 12.299/2010 

Matriz de responsabilidades da Copa FIFA 2014– assinatura. 

Autoridade Pública Olímpica, 12 de maio, compromisso dos 3 entes federativos. 

2011 JERNs FUTEBOL -JUVENIL –Mas 1º E.E. GOV. WALFREDO GURGEL, 2º EE ÉLIA BARROS – SGA, 3º E.E. 
ZILA MAMEDE, 4º EE MONS. RAIMUNDO GURGEL, 5º EXPANSIVO, 6º CEFET, FUTEBOL -INFANTIL –Mas 1º E.E. 
PROFª NAZARÉ DUARTE, 2º CEFET, 3º             C MARISTA, 4º EE A. MONTEIRO - E. SANTO, 5º E.M. 
VERISSIMO DE MELO, 6ºEE H. CASTRICIANO – MAC, FUTEBOL -MIRIM –Mas 1º E.E. DR. JOSE BORGES DE 
OLIVEIRA, 2º           C MARISTA, 3º E.E. PROFª NAZARÉ DUARTE, 4º E.E.JOSÉ FERREIRA COSTA, 6º EE A. 
MONTEIRO - E. SANTO. 

XXXX Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceram: Corinthians, Vasco, Fluminense e Flamengo. 

Emissora britânica BBC acusa Ricardo Teixeira e João Havelange de receber propina da ISL, empresa de 
marketing (que patrocinou Flamengo e Grêmio no Brasil) já falida. Dirigente rebate acusações. Ronaldo Nazário 
é convidado para integrar o Comitê Organizador Local da Copa de 2014 (COL), no qual Joana Havelange, filha 
do presidente da CBF, é diretora-executiva. Teixeira é internado. Entrevista à revista Piauí gera polêmica por 
causa de declarações ofensivas sobre imprensa e desafetos. Em dezembro, Joseph Blatter, presidente da FIFA, 
anuncia que o brasileiro pediu licença do Comitê Executivo da FIFA e do COL. 

4 de dezembro - Para evitar uma possível expulsão, o ex-presidente da Fifa João Havelange, de 95 anos, 
renunciou ao Comitê Olímpico Internacional (COI). O dirigente enviou uma carta à entidade na quinta-feira 1, 
alegando problemas de saúde. Havelange teria recebido cerca de 1,7 milhão de reais em propina da ISL, de 
acordo com a rede britânica de rádio e televisão BBC. O caso foi investigado pela Justiça da Suíça em 2008, 



mas a FIFA conseguiu evitar que os nomes envolvidos nos pagamentos de mais de 10 milhões de reais durante 
os anos 1990 fossem revelados pelo tribunal. 

V Jogos Mundiais Militares 

2012 considerando-se o ano no calendário gregoriano MMXII, mas existem muitos outros e se 
considerássemos estes seria o ano: Ab urbe condita 2765;  armênio 1461; chinês 4708 – 4709; 
 hebraico 5772 – 5773;  hindu Kali Yuga 5113 – 5114; persa 1390 – 1391; islâmico 1433 – 1434; 
 rúnico 2262; qual você pretende usar? Nós manteremos o gregoriano nesta linha do tempo. 

Secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke viaja ao Brasil para visitar algumas obras de 2014. Aldo Rebelo, 
ministro do Esporte, e Ronaldo Nazário (COL) o acompanham, mas presidente da CBF Teixeira não aparece. 
Esposa e filha se mudam para Miami/EUA, para fugir de acusações que seriam anunciadas pela Justiça Suíça. 

9 de março Após licença médica dirigente Ricardo Teixeira deixa as presidências da CBF e do COL três dias 
depois. 

14 de abril comemoração do centenário - Santos Futebol Clube - eleito como melhor time do século das 
Américas pela FIFA, é o clube que mais marcou gols na história do futebol mundial. 

18 de maio primeira presidenta mulher do Brasil e Dilma Rousseff visitou, em Taboão da Serra (SP), o 
Arcebispo Emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. A visita ocorre na mesma semana em que a 
presidenta instalou a Comissão da Verdade, que terá prazo de dois anos para apurar violações aos direitos 
humanos ocorridas no período entre 1946 e 1988, que inclui a ditadura militar (1964-1985).  Foi um dos 
coordenadores, na década de 1980, do projeto Brasil Nunca Mais, que coletou documentos sobre a repressão 
durante a ditadura militar. Devido ao temor de apreensão do material foram microfilmados e remetidos ao 
exterior. Em 2011, os documentos foram repatriados. 

8 de junho Início do 14º Campeonato Europeu de Futebol EUROCOPA na Polônia e na Ucrânia. Espanha vence a 
Itália e é bicampeã, Alemanha e Portugal vão as semifinais.. 

Jogos olímpicos de Londres, dirigido por Mano Menezes (que não foi o técnico que classificou no pré-olímpico – 
Ney Franco e com poucos jogadores daquele time) com jovens talentos como Neymar e Oscar no time Brasil 
venceu Egito, Bielorrusia e perdeu na final para o México 1x2 conquistando sua terceira medalha de prata em 
jogos olímpicos. London/Great Britain 2012 Ouro: México, Prata: Brasil, Bronze: Coreia do Sul. Artilheiro: 
LEANDRO DAMIAO (BRA) 

4 de julho cientistas do CERN descobrem nova partícula subatômica a qual pode vir a ser identificada como 
bóson de Higgs.  O Corinthians paulista se torna campeão pela primeira vez na Copa Libertadores da América 
de Futebol, superando o Boca Juniors por 2x0. 

11 de julho  Palmeiras se torna bicampeão da Copa do Brasil superando o Coritiba. 

13 de julho - O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, 65, e o presidente de honra da Fifa, João Havelange, 
96, receberam 21,9 milhões de francos suíços (R$ 45,5 milhões) em subornos da empresa de marketing 
esportivo ISL e está confirmado no dossiê liberado pela Justiça suíça. A ISL foi durante a década de 1990 e o 
início da última década a principal parceira comercial da Fifa. O processo judicial na Suíça demonstrou que 
houve pagamentos de mais 160 milhões de francos suíços para dirigentes em troca de benefícios nas 
negociações comerciais, envolvendo direitos de televisão e marketing. Na ação, está descrito que Teixeira 
ganhou 12,74 milhões de francos suíços (equivalente hoje a R$ 26,5 milhões) por meio da empresa Sanud, 
cuja ligação com o cartola já tinha sido estabelecida por meio da CPI do Futebol, no Senado. A Renford 
Investments Ltd foi outra empresa, com ligações com Havelange e Teixeira, que recebeu 5 milhões de francos 
suíços (R$ 10 milhões). Havelange ainda recebeu outro pagamento de 1,5 milhão de francos suíços (R$ 3,1 
milhões). A partir de 1999, outra empresa do grupo pagou mais 2,465 milhões em francos suíços para a 
Redford, de propriedade de Teixeira e Havelange. 

23 de setembro - Campeonato Brasileiro de Clubes da Série D de 2012. Definidos os quatro times que sobem 
para a Série C de 2013: Sampaio Corrêa/MA, CRAC/GO, Mogi Mirim/SP e Baraúnas/RN - venceu por 2x0 o 
Campinense/PB depois de ter empatado o primeiro jogo. Treinador Wassil Mendes. Jogo em Mossoró/RN – 
campo e segurança péssimos conforme a súmula (ver CBF), com invasão de torcedores no campo, briga 
generalizada da própria torcida, com expulsões de jogadores e gandulas. 

5 de outubro - Carlos Arthur Nuzman, de 70 anos, foi reeleito como presidente do Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB). No comando da entidade desde 1995, ele vai cumprir o seu quinto mandato no próximo quadriênio, 
entre 2013 e 2016, ficando no cargo até a realização da Olimpíada do Rio, em 2016  e também ocupa 
simultaneamente o cargo de presidente do Comitê Organizador do Rio-2016. Dos 30 presidentes de 
confederações olímpicas, apenas dois não compareceram na eleição desta sexta-feira: José Maria Marin, da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e Carlos Luiz Martins, interventor da Confederação Brasileira de Vela 
e Motor  (CBVM). Ainda tinham direito a voto os três membros natos do COB: o próprio Nuzman, seu vice-



presidente André Gustavo Richer, que também foi reeleito, e João Havelange aos 96 anos, o ex-presidente da 
FIFA, deixou o cargo de membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) por causa das acusações de 
corrupção. A eleição do COB foi a sua primeira aparição pública desde que seu afilhado político Ricardo Teixeira 
renunciou à presidência da CBF, em março. 

7 de outubro - depois de cada um do dois gols de Messi pelo Barcelona nos 2 x 2 contra o Real Madrid no 
Estádio Camp Nou,  agitavam-se bandeiras da Catalunha — vermelho e amarelo —, que supostamente será o 
segundo uniforme do time na próxima temporada depois da divulgação de uma camisa do Barça. Os dirigentes 
não confirmam nem desmentem a escolha da roupa nova. Mas, coincidência ou não, a informação surgiu às 
vésperas da marcha pela independência da Comunidade Autônoma, que reuniu milhares de pessoas nas ruas. 

15 outubro – Se as eliminatórias estivessem encerradas – em alguns casos esta apenas começando -  
classificar-se-iam numa projeção  parcial para a COPA do BRASIL em 2014: 

1 Tunísia, 2 Costa do Marfim, 3 Zâmbia, 4 Egito, 5 Nigéria, 6 EUA, 7 México, 8 Panamá, 9 Honduras, 10 Coreia 
do Sul, 11 Japão,12 Austrália, 13 Nova Zelândia, 14 Colômbia, 15 Argentina, 16 Equador, 17 Uruguai, 18 
Chile, 19 Bélgica, 20 Itália, 21 Alemanha, 22 Holanda, 23 Suíça, 24 Rússia, 25 Bósnia ou Eslováquia, 
26 Inglaterra, 27 Espanha, 28 Romênia, 29 Portugal, 30 Grécia, 31 França e 32 Brasil. Das principais 
seleções correm maiores risco: França e Portugal. Outras cinco nem aparecem na lista: Suécia, Dinamarca, 
Hungria, África do Sul e Paraguai. 

 


