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BIORRITMO DA COPA

QUINTA
12.JUN

Abertura
movimentada
Brasil e Croácia fazem boa
partida. Jogo foi marcado por
grandes atuações do atacante
Neymar e domeia Oscar

Sem vistoria
Corpo de bombei-
ros não consegue
vistoriar Arena das
Dunas a tempo do
primeiro jogo no
estádio. Fifa
reclama de atraso
na entrega das
arenas. Apesar da
forte chuva em
Natal, gramado
fica em bom
estado para o jogo
México x Camarões

Greve em Natal
Com70%dos ônibus parados,
torcedores enfrentam
dificuldades para chegar à
Arena das Dunas. Em
Salvador, trânsito lento
atrapalhou torcedo-
res na chegada à
Fonte Nova

Tira-teima
França coloca a
tecnologia do gol à
prova em goleada
sobre Honduras e
Suíça consegue vi-
tória contra o Equa-
dor. Messi mostra a
que veio com um
belo gol na vitória
da Argentina sobre a
Bósnia-Herzegóvina

Sem dificuldade
Novamente, não
foram registrados
grandes problemas
com transporte

Clássico
e surpresa
Dia émarcado por
clássico entre
campeões mundiais
e atuação de gala
da Costa Rica, que
bate o favoritíssimo
Uruguai

NÚMEROS
DA SEMANA
Confira o número
de faltas, cartões e
gols dos primeiros
4 dias de Copa

1ª hoje 2ª 23.jun 3ª 30.jun 4ª 7.jul 5ª 14.jul

Guarde as
5 páginas
e monte
um gráfico
com o sobe
e desce da
Copa do
Mundo

CARTÕES GOLSFALTAS

Transporte tranquilo
Independentemente domeio
de transporte, acesso ao
estádio foi tranquilo. Estran-
geiros encontraram filas na
imigração e repórter da CNN
ficou ferida em protesto

QUALIDADE DO FUTEBOL INFRAESTRUTURA ORGANIZAÇÃO DA COPA

Itaquerão
e juiz
Apesar de
o estádio ter
mostrado evolução
em relação a outros
testes, ainda apresen-
tou alguns problemas.
Houve erro do juiz na
vitória do Brasil

Goleada
da Holanda
Seleção holandesa
aplica goleada histórica na
Espanha. Chile e Austrália
fazem partida emocionante
e cheia de gols
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3,5 foi a média de
gols nos primeiros oito
jogos da Copa, a maior
marca desde 1982.
Na Copa de 2010, a
marca era de apenas
1,63 gols por jogo

Copa começa com grandes jogos e muitos gols, média de 3,4
por jogo; confira, semana a semana, os altos e baixos do torneio

Fila e confusão
Depois de iniciada a
partida entre Suíça e
Equador, torcedores
ainda estavam fora
do Mané Garrincha e
revista teve de ser
acelerada. Jogo entre
Argentina e Bósnia
teve furto de ingres-
sos na fila do Maraca-
nã e cerca de 20
torcedores entrando
sem bilhetes

n Persie,
ante
landa

Muslera,
goleiro
do Uruguai

Van
ataca
da Hola

Sem
problemas
Dia tranquilo nas
cidades-sede,
sem grandes
dificuldades
para chegar aos
estádios da Copa

Bom no apito
Erros de arbitra-
gem que tinham
marcado os
primeiros dias de
Copa diminuem

Fonte: Datafolha


