
URUGUAI

BRASIL

FRANÇA

BÉLGICA

CROÁCIA

INGLATERRA

RÚSSIA

SUÉCIA

Sex - 6/7
11h - Nijni Novgorod

Sex - 6/7
15h - Kazan

Sáb - 7/7
15h - Sochi

Sáb - 7/7
11h - Samara

Ter - 10/7
15h - São Petersburgo

Qua - 11/7
15h - Lujniki

QUARTAS DE FINAL QUARTAS DE FINAL

SEMIFINAL SEMIFINAL

3º LUGAR
Sáb - 14/7

11h - São Petersburgo

FINAL
Dom - 15/7

12h - Lujniki

O funil da Copa do Mundo da Rússia está ficando 
cada vez mais estreito. Agora, sobraram só oito se-
leções. Dessas, quatro ostentam títulos do torneio: 
Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), Uruguai 
(1930 e 1950), França (1998) e Inglaterra (1966). 

Dos que buscam o primeiro troféu, destaque 
para a Bélgica, que tem uma geração talentosa, 
foi colocada como uma das favoritas antes do 
Mundial e pega o Brasil para testar o melhor ata-
que da competição. A anfitriã Rússia é a gran-
de zebra até agora e conta com a força da torci-
da contra a técnica seleção croata. Com tradição 
em Copas, a Suécia enfrenta os ingleses. 

Diante deste cenário, uma coisa é certa: te-
remos uma final inédita neste ano. De um lado 
da chave, a Inglaterra é a única das quatro que 
já chegou em uma decisão, mas foi uma vez só, em 
1966, e contra a Alemanha, que já foi eliminada do 
Mundial da Rússia.  CADU PROIETI

vai ou

racha!

Definiu. Quartas de final da Copa

serão realizadas na sexta e sábado 

Modric é o motor croata. Já fez

dois gols, mas perdeu pênalti na

prorrogação contra a Dinamarca. Se

redimiu ao fazer gol nas penalidades

DUELO DE CAMPEÕES
O grande clássico das quartas. É o 

único encontro entre campeões 
mundiais (dois títulos uruguaios e um 
francês). O ponto forte uruguaio é a 

defesa, menos vazada da competição, 
ao lado do Brasil,  com apenas um gol 

sofrido em quatro jogos. Os 
franceses apostam na velocidade de 
Mbappé, que voou contra a Argentina 
ao fazer dois gols e sofrer um pênalti

ATAQUE CONTRA DEFESA
Nesta Copa, a zaga brasileira tem se destacado. Foi apenas um gol sofrido em quatro 
jogos, sendo a defesa menos vazada da competição ao lado do Uruguai. O teste de 

fogo é justo contra o melhor ataque do Mundial. A Bélgica fez 12 gols em quatro jogos, 
média de três por partida. Quem leva a melhor, ataque ou defesa? O Brasil tem uma 

arma forte: Neymar, o cara que mais chuta a gol na competição.

EQUILÍBRIO
Aqui temos mais um jogo de ataque 
contra defesa. A Inglaterra tem o 

segundo melhor ataque (9 gols) e o 
artilheiro da competição, Harry 

Kane, com seis. Por outro lado, a 
Suécia tem a segunda 

melhor defesa dos 
times que sobraram, ao 

lado da Croácia, com apenas dois 
gols sofridos até aqui. Os dois 

times se encontraram duas vezes 
em Copas (2002 e 2006), 
sendo dois empates, ambos em 

fases de grupo 

Neymar é o jogador

que mais chutou a

gol na Copa. Foram

24 tentativas em

quatro jogos, média

de seis por partida. O melhor ataque

da competição é

liderado por Lukaku,

vice-artilheiro do

torneio com

quatro gols.

Foi confirmado um edema na

 panturrilha esquerda de Cavani, mas

 a presença dele ainda não foi descartada

Mbappé, em

grande momento,

fez três dos sete

gols da França

neste Mundial

Akinfeev

defendeu dois

pênaltis contra

a Espanha

O zagueiro

Granqvist é o 

capitão sueco e

 já tem dois gols

Oportunista, Kane fez

três gols de  pênalti,

um de cabeça, um no

rebote do goleiro 

e outro sem querer

VAMOS AOS PÊNALTIS?
Pelos números, a tendência é que seja um jogo muito igual. A 
Rússia fez nove gols, a Croácia, oito. Ambas passaram para 
as quartas em disputa de pênaltis. Os russos contam com a 
força da torcida e com maior precisão: necessitou de 33 

chutes para fazer nove gols, enquanto os croatas chutaram 
61 vezes para marcar 8 tentos. A Croácia tem mais 

destaques individuais, como Modric, Rakitic e Mandzukic  


