
 

COPA DO MUNDO EM NATAL! 
 

Ao respeitável leitor, cumpre advertir: proposto o mote, tentou-se encontrar 

aspectos positivos a serem retratados, todavia, cumpre aliar-se com a verdade e pintar 

a realidade como ela é, antes mesmo de exortar a mentira vivida por muitos compatri-

otas.  

A poucos momentos da realização da Copa do Mundo no Brasil, não se pode vi-

sualizar, numa cidade denominada Natal, mudanças significativas no panorama da ca-

pital. Afora a construção do imenso “elefante branco” em pleno coração da cidade, 

que, certamente, agravará os contornos do trânsito na região. Não precisa ser enge-

nheiro para perceber que as pretensas obras de mobilidade e os melhoramentos infra-

estruturais à população não tem mais tempo e modo de serem concluídos, o que, a 

cargo do conformismo político dos brasileiros, será deixado de lado.  

Politicamente escolhida por suas belezas naturais e sedimentada rede hotelei-

ra, a gestão municipal, grande responsável pela implementação das mudanças aos 

moradores da urbe, não teve sequer capacidade de realizar obras simples como alar-

gamento das vias de acesso, licitação dos transportes públicos, tampouco conseguiu 

referenciar tecnologias que seriam um grande avanço social, como a implantação do 

VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), espécie de metrô de superfície bastante difundido em 

outros países. 

Mas nem tudo são espinhos. Ao que parece, o terminal aeroportuário de São 

Gonçalo, cidade pertencente à Região Metropolitana de Natal, será construído em 

tempo, bem como o entorno da Arena das Dunas será reurbanizado, ganhando obras 

que irão beneficiar o trânsito na região. Por motivos óbvios, os grandes empresários se 

preparam para abocanhar parte dos dólares que circularam na cidade durante o mês 

da Copa, mas fica a pergunta: será que o dinheiro que virá a capital dos magos com-

pensará os ganhos sociais? 

Urge ressaltar ainda que a Copa do Mundo movimenta muito mais os meios po-

líticos e empreiteiros que a pretensa felicidade popular noticiada repetidamente pelos 

meios midiáticos. E tudo isso, senão com uma razão! Olhando aguçadamente, a popu-

lação deveria estar alerta para a vazão de Bilhões, isso mesmo, Bilhões (!) de reais em 

novos estádios e verbas para obras de grande vulto, como contrapartida, o Governo do 

Estado do RN, deu como garantias bens estatais, como o terreno do AeroClube e mui-

tos outros que pertencem, de mais a mais, a todos nós.  

Traçando um rápido comparativo, sedes próximas, como Recife e Fortaleza, 

apresentam significativas mudanças em termos de obras, não só em relação aos está-



dios, como em reordenamento urbano e incentivos ao setor de serviços, diretamente 

relacionado às necessidades prementes dos turistas que por lá desembarcarão.  

Que fique claro que a Copa seria bem vinda, se não fosse para revelar mais um ângulo 

de percepção da incapacidade de realizar a tão sonhada justiça social num país de mui-

tos contrastes. Infelizmente, ela o faz em larga escala, comprometendo futuras gera-

ções de maneira deploravelmente irresponsável.  

Alheio a todo esse drama silencioso, é indubitável que o Brasil terá a Copa do Mundo 

mais feliz dos últimos tempos, seu povo desempenhará com maestria o papel de cice-

rone desse país pouco explorado turisticamente, mesmo sufocado pela burocracia 

estatal e corrupção política.  
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