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Expulsão
e 0 a 0
O dia não foi
dos melhores.
Começou com a
expulsão de Pepe
comprometendo a
qualidade do jogo
entre Portugal e
Alemanha. E depois
contou com o jogo
mais enfadonho da
Copa, 0 a 0 entre
Irã e Nigéria

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

GOLS

O FUTEBOL A INFRAESTRUTURAA ORGANIZAÇÃO

FALTAS

Apesar da pequena queda na média de gols, jogos seguiram com
bom nível; na organização, Maracanã protagonizou piores momentos

Sem problemas
Apesar de
protesto em
Natal, torcedores
não tiverem
problemas para
chegar à Arena
das Dunas para o
jogo Gana x EUA

Arquibancadas
O corpo de bom-
beiros liberou as
arquibancadas
provisórias da
Arena das Dunas,
em Natal, para
o jogo entre
EUA e Gana

Empates
Dia de qualidade
média. Brasil
empatou com o
México, assim
como Rússia e
Coreia do Sul.
Só a Bélgica
venceu

Feridos em SP
A Fan Fest da Fifa
em São Paulo
ficou superlotada
e houve briga,
tentativa de inva-
são e a queda de
uma grade, que
feriu levemente
15 pessoas

Lentidão
O trânsito
em São Paulo
chegou a 302
km de lentidão
cerca de 40
minutos antes
do jogo do Brasil

Eliminação
Em partida histórica,
Chile eliminou a
Espanha com atuação
de gala. Cahill marcou
um golaço e Holanda
passou sufoco para
vencer a Austrália

Violência
Jornalistas ficaram
feridos em protesto
contra a Copa em
Porto Alegre e
menino de 7 anos
foi baleado
próximo à
Fan fest em
Fortaleza

Estreia
do craque
Em dois bons
jogos, Colômbia
venceu a Costa
doMarfim, e
Uruguai bateu
a Inglaterra
com show de
Luis Suárez

Itaquerão
aprovado
Não foram regis-
trados problemas
graves no estádio
durante a partida
entre Uruguai e
Inglaterra

Carros
soterrados
EmNatal,
deslizamento
soterrou carro
de turistas.
Demais sedes
não enfrenta-
ram problemas
graves

Zebra e goleada
Emmais uma
partida surpreen-
dente, a Costa Rica
bateu a seleção
italiana. A França
fez outra ótima
apresentação e
goleou a Suíça

Acampamento
No Rio, carros
que estavam sendo
usados de moradia
por torcedores
argentinos e chilenos
na orla da praia de
Copacabana foram
removidos

Segurança
reforçada
Após problemas
com invasão de
torcedores nas
duas partidas no
Maracanã, PM
do Rio anunciou
reforço na seguran-
ça do estádio

Messi
O jogo entre
Argentina e Irã não
foi dos melhores,
mas o belo gol de
Messi salvou a
partida. Em
compensação a
Alemanha e Gana
fizeram grande
partida no empate
em 2 a 2

Briga
Namadrugada
anterior à partida
entre Argentina e
Irã, em Belo
Horizonte, brasilei-
ros e argentinos
brigaram. Não
houve outros
incidentes maiores

Roubos
Torcedores a
caminho do
Maracanã
reclamaram
de assaltos
nometrô

Prisão e tumulto
A polícia prendeu
dois barras bravas
argentinos dentro
doMineirão. Na
chegada do ônibus
argentino ao estádio,
oito torcedores
ficaram feridos após
aglomeração ao
redor do veículo

Maracanã
aprovado
Estádio não
registra inciden-
tes na partida
entre Bélgica e
Rússia. Estouro
de tubulação
cria “cachoeira”
no centro de
mídia na Arena
das Dunas

Emoção
Em jogo emocio-
nante, Varela
marcou nos
acréscimos e deu
o empate para
Portugal contra
os EUA. Argélia
e Coreia do Sul
fizeram partida
com 6 gols
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Nova invasão
Torcedores
chilenos inva-
diram oMaraca-
nã antes do
jogo contra a
Espanha e
danificaram
sala de
imprensa

26 chutes a gol
deram as equipes de
Brasil e México. Mesmo
assim, o 0 a 0 permane-
ceu no placar graças à
grande atuação do
goleiro mexicano Ochoa,
que fez 6 defesas

Aránguiz
comemora
gol do Chile

Torcedores
chilenos discutem
com PM no Rio

Qualidade dos jogos Condições das cidades-sede (aeroportos, ruas e segurança)Condições dos estádios e das Fan-fests
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1ª 16.jun 2ª hoje 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


