
 

A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL EM NATAL 

    

No ano de 1930, deram-se inicio a um dos maiores eventos esportivos do 

mundo na atualidade. O Francês Jules Rimet foi o responsável pelo “ponta pé” inicial, 

após ter assumido em 1928 o comando da instituição mais importante do futebol 

mundial: a FIFA (federação internacional de futebol). Copa que se realizara no Uruguai, 

tendo como campeão o país anfitrião. 

Oitenta e quatro anos passados o Brasil sediará novamente a copa do mundo, e 

entre as cidades sedes está Natal que recebe pela primeira vez a copa, e como todas 

que participarão do evento foi preciso colocar no papel vários projetos que pudessem 

melhorar a cidade, como por exemplo: o aeroporto de São Gonçalo, as vias de 

transporte, o novo terminal marítimo de passageiros do porto de Natal, além da 

construção da arena.  Porém como muitos críticos haviam previsto, algumas dessas 

ficaram somente no papel. 

Contudo, poderemos ver saldos para o natalense. Os legados que ficarão após a 

copa, além dos seguimentos de comércio, turismo, imobiliário e de serviços terão 

aumentos na geração de empregos e renda, que segundo o setor do comércio e 

serviço está e continuará remodelando a economia do Rio Grande do Norte. 

Seguindo na linha de legados, o campus central da UFRN ou mais precisamente 

seus alunos e funcionários foram “presenteados” com um campo de futebol e uma 

pista de atletismo de ótimas qualidades, esses foram projetos que já se tornaram 

realidade e para complementar, ainda se espera uma ciclovia e um eco estádio de 

menor porte que o principal, com isso a universidade leva seu parque desportivo a um 

patamar maior do que pode ser encontrado nas universidades Brasileiras.  

Por fim, concluímos que apesar de algumas obras não realizadas, as concluídas 

e as que estão em andamento, elevarão o nível de desenvolvimento de Natal, e que 

sem a copa essas obras levariam anos e anos para saírem do papel. No mais, que 

possamos receber bem os turistas que virão a nossa cidade. 
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