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TABELA dinÂmiCA
resultados de todas as partidas atualizados em tempo real
Classificação dos grupos e das fases mata-mata
Divisão por grupos, sedes, fases, equipes, datas (interatividade)

ESTATÍSTiCAS
Artilheiros
Gols (tipo de jogada, tempo decorrido)
Cartões amarelos e vermelhos
Posse de bola das equipes
Faltas, impedimentos e escanteios
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AO VIVO (TEMPO REAL)
Narração lance a lance de todos os jogos das seleções,
ficha técnica completa (escalação, local, árbitros, 
público, substituições, cartões)
Estatísticas completas de todas as partidas

FiCHA TÉCniCA dAS SELEÇÕES
dados do país
Elenco e treinador
Esquema tático
Participações históricas
Resultados e próximos jogos
Classificação
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FiCHA TÉCniCA dOS JOGAdOrES
Posição
Clube
Altura, peso e nº de chuteira
Número da camisa
Foto
Estatísticas
(partidas como titular, reserva, minutos jogados, gols, cartões)

nOTÍCiAS
Notícias atualizadas minuto a minuto de todas as seleções 
(separadas por país)
Reportagens especiais sobre a seleção brasileira e os 
bastidores da competição
Relatos e fichas técnicas de todos os jogos 
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HiSTÓriA
Histórico com resultados
Fichas técnicas de todos os jogos do Brasil
Perfil de ídolos (jogadores históricos)
Descrição de todas as sedes (cidades e estádios)
Guia do Turista (informações sobre o Brasil)

mULTimÍdiA
Galerias de fotos temáticas (jogos, pontos turísticos, torcida etc.)
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GALEriA dE FOTOS
Seleção das melhores fotos do dia

FOTO dO diA
Principal foto do dia
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ACErvO HiSTÓriCO COmPLETO
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