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QUINTA
3.JUL

dia sem jogo

DOMINGO 6.JUL
dia sem jogo

QUARTA
2.JUL

dia sem jogo

OKOKOK

BIORRITMO DA COPA

NÚMEROS
DA SEMANA
Confira o número
de faltas, cartões e
gols na quarta
semana de Copa

GOLS

O FUTEBOL A INFRAESTRUTURAA ORGANIZAÇÃO

FALTAS

Jogos seguem empolgantes, mas média de gols cai;
na infraestrutura, desabamento de viaduto é o registro negativo

Jogo duro
africano
A Argélia dificultou
o jogo contra a
favorita Alemanha,
que só conseguiu a
classificação na
prorrogação. A
França também teve
dificuldades para
vencer a Nigéria

Prorrogação
Muita emoção na
classificação de
Bélgica e Argentina
para as quartas de
final. As equipes
venceram na prorro-
gação. Por muito
pouco, Suíça e EUA
não conseguiram
levar a definição para
os pênaltis

Cambistas
Esquema ilegal de
venda de ingressos
para a Copa foi
revelado com a
prisão de 11
suspeitos. Estima-se
que a quadrilha
faturasse até R$ 1
milhão por jogo

Fim de festa
Durante a madrugada,
polícia utilizou bombas
de efeito moral para
dispersar argentinos que
comemoravam na Vila
Madalena, em São Paulo,
a vitória da sua seleção

Desabamento
Viaduto que faz parte do
pacote de obras de
mobilidade da Copa do
Mundo desabou em Belo
Horizonte. Duas pessoas
morreram e outras 22
ficaram feridas

Agressão
Dois mexica-
nos foram
detidos em
Fortaleza após
agredir um
brasileiro próximo
à Fan Fest da
cidade. Não foram
registrados outros
incidentes

Ingresso
Torcedores
argelinos tiveram
dificuldade para
retirar os
ingressos para a
partida contra a
Alemanha em
Porto Alegre.
Nomais, sem
grandes
problemas

Fonte: Datafolha
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Qualidade dos jogos Condições das cidades-sede (aeroportos, ruas e segurança)Condições dos estádios e das Fan Fests
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Guarde as
5 páginas
e monte
um gráfico
com o sobe
e desce da
Copa do
Mundo

Lesão
Brasil jogou bem e
bateu a Colômbia, mas
perdeu Neymar, que
sofreu lesão na coluna.
Em jogo abaixo da
média da Copa,
Alemanha bateu a
França e avançou para
a semifinal com vitó-
ria magra por 1 a 0

Violência
Policial bateu com
cassetete na cabeça de
um francês dentro do
Maracanã. Torcedor foi
autuado por resistên-
cia e teve de levar
pontos na cabeça

Roubos
Polícia do Rio registrou
série de furtos de ingres-
sos dentro do metrô. Ao
menos 50 pessoas
fizeram boletins de
ocorrência antes do
jogo entre França
e Alemanha

Poucos gols
Higuaín desencantou e
marcou o gol da vitória
argentina sobre a Bél-
gica. Holanda perdeu
muitas chances contra a
Costa Rica, mas garantiu
a classificação para
as semifinais
nos pênaltis

Sem ônibus
Greve de ônibus
afetou o serviço
de traslado dos
bolsões de
estacionamento
para o estádio
Mané Garrincha,
em Brasília. Com
poucos ônibus,
muitos torcedores
tiveram de
caminhar até o
estádio

18 faltas
recebeu Neymar
durante a Copa do
Mundo. Até o momen-
to, ele é o jogador
mais caçado da
seleção brasileira
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Barra brava detido
Pablo Álvarez, o
Bebote, um dos mais
conhecidos barras
bravas argentinos, foi
preso no estádio
Mané Garrincha
durante o jogo
entre Argentina
e Bélgica


