
Natal vence Florianópolis e Nordeste é 100% 
 
Com um projeto grandioso e se valendo da proximidade com a Europa, Natal desbancou 
Florianópolis e garantiu todas as cidades nordestinas que eram candidatas a sedes da Copa 
de 2014. A Arena das Dunas, o complexo esportivo a ser construído onde hoje fica o estádio 
Machadão, tem a marca da empresa responsável pelo novo Wembley, na Inglaterra. A área 
de 45 hectares ganhará, além do estádio para 45 mil torcedores, um ginásio de esportes, 
centros de convenções, hotéis, shopping, apartamentos, teatro e seis mil vagas de 
estacionamento. Tudo por parceria público-privada ao custo de R$ 1,5 bilhão. 
 
Natal conta com um problema crônico comum a grandes metrópoles: o sistema de trânsito e 
transportes. Mesmo a 15 minutos do centro da cidade, as vias de acesso ao estádio não 
facilitam o trânsito no local. Para evitar engarrafamentos estão previstas a construção de 
novas linhas de trem; novas estações de transferência; o VLT, veículo leve sobre trilhos, que 
ligará todo o sistema viário da cidade com o aeroporto Augusto Severo, e avenidas como a 
Via Metropolitana. A série de projetos conta com investimento de aproximadamente R$ 3 
bilhões, recursos municipais, federais e estaduais. 
 
A cidade espera fazer a diferença com a vocação turística, cuja rede hoteleira tem mais de 26 
mil leitos. Prevendo o aumento de visitantes, o aeroporto Augusto Severo passa por reformas 
da Infraero no valor de R$ 18 milhões, que aumentará a capacidade de passageiros. Há ainda 
um outro em construção ao custo de R$ 400 milhões de recursos públicos e privados. 
 
Fortaleza tem 62% dos projetos em andamento 
 
Rota mais curta do Brasil para a Europa, a 6h30m de Lisboa por avião, Fortaleza quer ser a 
porta e entrada e o último destino dos turistas no Mundial de 2014. Com investimentos 
públicos da ordem de R$ 9 bilhões, a capital cearense tem o desafio de consolidar virtudes e 
atenuar mazelas. Num estado que recebe 2,5 milhões de visitantes por ano, a taxa de 
homicídios subiu nos últimos quatro anos e a cidade registrou 1.605 denúncias de abuso 
sexual contra crianças e adolescentes, em 2008. 
 
Antes de a cidade ser escolhida como sede, os investimentos em segurança e mobilidade 
urbana já estavam nas ruas. Das obras e investimentos previstos para a Copa, 62% estão em 
execução. Ainda este mês, será apresentado o edital de licitação para a parceria público-
privada que vai transformar o Castelão em palco da Copa, com orçamento de R$ 400 milhões.  
 
Com as obras, o Castelão terá a capacidade de 54.000 lugares, com muito conforto, como a 
construção de um novo anel inferior vai deixar o público a 21 metros do gramado hoje a 
distância é de 41m. Além de geradores, o estádio terá seu fornecimento de energia garantido 
por duas turbinas eólicas. A preocupação ambiental também está no entorno, que terá uma 
área livre para abrigar um parque ecológico. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 9. 


