
CONSELHO CURADOR – EBC
RESOLUÇÃO Nº 06/2014

 
Dispõe  sobre  a  aprovação  do
Plano de cobertura  da Copa do
Mundo pelos veículos da EBC 

A  Presidenta  do  Conselho  Curador  da  EBC  –  Empresa  Brasil  de
Comunicação, no uso de suas atribuições legais e considerando deliberação tomada em
sessão  Extraordinária realizada no dia 14 de maio de 2014,

RESOLVE:

Art.  1º -  Aprovar  o  Plano de  Cobertura da Copa do Mundo  produzido e
apresentado pela pela Diretoria de Jornalismo, na forma em anexo. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Brasília, 14 de maio de 2014



COPA DO MUNDO

 

              A cobertura da Copa do Mundo pelos veículos da EBC vai muito além do evento
esportivo  em  si.  Desde  que  o  Brasil  foi  anunciado  como  país-sede  da  Copa,  a  EBC  vem
produzindo reportagens e programas sobre os preparativos para a competição, não apenas nas
questões relacionadas com os estádios, mas também às obras de infraestrutura e aos gastos
públicos e privados para a promoção do evento. Durante a Copa das Confederações, evento
teste  para  a  Copa do Mundo,  grande parte  da  cobertura  foi  direcionada às  manifestações
contra a realização da competição no Brasil e em defesa da melhoria de várias áreas, como
saúde, educação, mobilidade e segurança. Fizemos uma série de reportagens, denominadas
pauta das ruas, a partir destas reivindicações.

             Promovemos um curso para jornalistas, em conjunto com a Andi e o Unicef, sobre o
“Legado da Copa” e a preocupação com os efeitos que o evento pode provocar junto a crianças
e adolescentes, principalmente em relação à prostituição infantil e ao turismo sexual. Sobre
esse tema, equipes do radiojornalismo e da TV Brasil, sob a coordenação da Radioagência, e do
Programa  Caminhos  da  Reportagem,  foram  selecionadas  pelo  Prêmio  Tim  Lopes  para  a
realização de especiais.  As  reportagens foram produzidas  nas  cidades-sede da Copa sendo
exibidas no Rádio, na Agência Brasil e na TV Brasil, em maio.

              Nos dias 14 e 15 de abril a EBC reuniu, em sua sede em Brasília, representantes das
Emissoras de Rádio e de Televisão que vão participar das coberturas da Copa do Mundo e das
Eleições Gerais.  Na oportunidade foram discutidos todos os aspectos do nosso trabalho no
acompanhamento dos dois eventos,  com sugestões que muito contribuíram para definição das
coberturas jornalísticas dos dois acontecimentos.

O vigésimo campeonato mundial de futebol será realizado no Brasil no período de 12
de junho a 13 de julho de 2014 com a participação de 32 países num total de 64 jogos em 12
cidades brasileiras.

              Será a segunda vez que o Brasil sediará a Copa do Mundo. A primeira vez foi em 1950, a
primeira  Copa  após  a  Segunda  Guerra  Mundial.  Naquela  oportunidade  apenas  13  países
estiveram presentes. Foram estabelecidos os maiores recordes de público que jamais serão
batidos diante da redução da capacidade dos estádios atuais, hoje, com maior conforto para os
torcedores. 



              A EBC vai realizar uma cobertura multimídia envolvendo as plataformas Rádio, TV e
WEB com as equipes de jornalismo e esporte atuando para levar ao cidadão torcedor ou não,
as mais variadas informações.

         A  EBC  tem  os  direitos  de  transmissão  pelo  Rádio,  por  meio  de  um contrato  de
sublicenciamento de direitos de mídia assinado com a Globo Comunicações e Participações
S.A, que significa o direito de transmitir, sem exclusividade, para o território brasileiro, o sinal
de áudio de cada partida na sua integralidade. Os meios de transmissão autorizados são:  via
cabo, via satélite, terrestre ou via internet banda larga.

            Uma equipe de narradores,  comentaristas e repórteres está credenciada para a
cobertura dos jogos. Uma central de transmissão está sendo montada no IBC, Centro de Mídia,
no Rio de Janeiro, para as transmissões sendo que nos jogos da seleção brasileira teremos uma
posição avançada nos estádios.  O IBC, instalado no RioCentro, será o local de transmissão dos
jogos e de todos os programas esportivos do Rádio. 

             Conforme realizado durante a Copa das Confederações em 2013, foi formada uma Rede
Pública de Rádios - RPR - com 7 emissoras da EBC e mais 30 emissoras parceiras. (vide anexo 1)

A Rede vai transmitir 50 jogos. Das Emissoras da EBC, a MEC AM do Rio de Janeiro e Nacional
FM de Brasília transmitirão apenas os jogos do Brasil. As Rádios MEC FM do Rio de Janeiro e a
MEC AM de Brasília não irão transmitir os jogos da Copa.

A programação das Rádios para a Copa do Mundo está definida com dois programas esportivos
diários que serão apresentados em rede e direto do IBC, Centro de Mídia e  local de todas as
transmissões da  Rede Pública  de Rádio,  exceto nos jogos do Brasil,  onde a  EBC terá  local
reservado nos estádios.

O Bate Bola será apresentado das 12h30 às 13h30 e o No Mundo da Bola das 20h05 às 21h
quando não houver transmissão.

Boletins, matérias e flashes durante toda a programação, atendendo a todas as emissoras de
rádio da EBC e disponibilizando-os para as emissoras parceiras.

Já estão no ar:

1. Desde janeiro: “Você Sabia” : dados e estatísticas sobre a história das Copas do Mundo,
incluindo a contagem regressiva para o início dos jogos.

2. Desde fevereiro: “Corneta da Copa” participação dos ouvintes nos programas.

A partir de maio foram introduzidos programas e quadros especiais:

1. Curiosidades sobre os 31 países visitantes;

2. “Por dentro da competição” com detalhes sobre cada uma das 32 seleções;

A cobertura  jornalística  inclui  quatro  repórteres  das  rádios  EBC devidamente  credenciados
acompanhando as principais seleções nas sedes do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e
Curitiba.



Os repórteres do radiojornalismo da EBC, Agência Brasil, do Portal EBC e da TV Brasil farão
reportagens e matérias “extra campo” observando temas básicos como mobilidade, segurança,
saúde,  educação,  comunicação  social,  crianças  e  adolescentes,  gênero  e  raça,  turismo  e
gastronomia,  economia,   cidadania  e  direitos  humanos.  Toda a  equipe  também cobrirá  as
manifestações populares que porventura vierem a ocorrer contra os gastos ou até a própria
realização da Copa no Brasil.

A cobertura da seleção brasileira terá um repórter de Rádio credenciado, desde a apresentação
dos jogadores em 26 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. A seleção ficará na Granja
durante toda a Copa saindo para os jogos e retornando em seguida. A TV, que não tem os
direitos de transmissão, enviará uma equipe para acompanhar a movimentação em Teresópolis
durante o período de jogos da seleção brasileira.

As emissoras parceiras da RPR vão participar das transmissões e dos programas esportivos com
seus repórteres, âncoras e comentaristas, direto de suas cidades. A parceria segue o modelo já
adotado  na  Copa  das  Confederações  ampliando  ainda  mais  a  participação  de  todos
observando-se:  as regionalidades,  a  cultura  e o sotaque de cada região do país,  dando às
transmissões a noção clara de diversidade e amplitude de pontos de vista. A troca de conteúdo
vai permitir maior sinergia com pluralidade de fontes e variedade de atores na programação,
ajudando a contribuir na prática para a afirmação da Rede Pública de Rádios.

O  Portal  EBC  vai  disponibilizar  as  transmissões  para  serem  acompanhadas  via  web.  Uma
repórter estará no IBC no Rio de Janeiro coordenando as informações e construindo a relação
com as mídias sociais, além de efetuar entrevistas com personalidades que comparecerem ao
Centro de Mídia. Em Brasília a equipe do Portal estará em sintonia com a TV Brasil, Agência
Brasil e Radiojornalismo na produção e aproveitamento de todo o material. O portal vai colocar
a transmissão dos jogos pelas Rádios usando a técnica do geoblocking além de hanghouts,
entrevistas e interação com os internautas

A  Agência  Brasil  vai  estar  presente  nas  cidades  onde  a  seleção  brasileira  vai  atuar.  Dois
repórteres e um fotógrafo foram credenciados pela FIFA.  Suas equipes no Rio de Janeiro, São
Paulo e Brasília vão estar mobilizadas para acompanhar a Copa nestas três cidades e vai contar
com o material das emissoras parceiras da TV Brasil no acompanhamento das demais cidades
da Copa. 

A TV BRASIL não tem os direitos de transmissão dos jogos. Os valores são incompatíveis com
uma Empresa Pública e a disponibilidade de imagens dos jogos será de acordo com as decisões
da detentora dos direitos. A TV Brasil receberá da TV Globo um compacto de 6 (seis) minutos
duas horas após o encerramento de cada jogo. Destes 6 minutos a TV Brasil só poderá utilizar
nos  seus  programas  jornalísticos  e  esportivos:  30  segundos  de  cerimônias  (abertura  e
encerramento da Copa), 2(dois) minutos e 42 (quarenta e dois segundos) nos jogos com 90
minutos de duração, 3(três) minutos e 36 (trinta e seis) segundos nos jogos com 120 minutos
de  duração,  até  48  horas  após  o  recebimento  do  compacto.  Uma  exceção  feita  para  os
programas  esportivos  do  final  de  semana que  ainda  poderão  utilizar  3  (três)  minutos  dos
lances escolhidos nos 7 (sete) dias anteriores.



A informação das nossas limitações será repassada ao nosso telespectador, como temos feito
em  todas  as  coberturas,  onde  nossa  atuação  sofre  restrições.  Já  foram  exibidas  algumas
matérias  e  foram  feitas  discussões  explicando  a  questão  dos  direitos  de  transmissão  em
programas como o Observatório da Imprensa e VerTV. Esse importante tema, que envolve a
comunicação com um direito, voltará a ser assunto de destaque durante o período dos jogos, já
que o nosso enfoque será o cidadão.

A cobertura da TV vem abordando todos os aspectos que envolvem um grande evento. Desde
o factual dos preparativos, a construção dos estádios e as obras estruturais nas cidades, como
nos aeroportos. De maio a julho estão sendo apresentadas séries de reportagens tendo como
temas a comunicação, a mobilidade, os cuidados com a saúde, a educação no período da Copa,
a segurança pública, as manifestações, a economia, o turismo, a comunicação social e o acesso
à comunicação como um direito.  A TV Brasil vai atuar com as Emissoras parceiras a fim de
promover uma cobertura nacional da Copa do Mundo apresentando os preparativos em cada
Estado e o acompanhamento dos torcedores brasileiros e turistas, os festejos comemorativos e
as manifestações populares.

Os  Telejornais  de  Rede  farão  ampla  cobertura  nos  Estados.  O  Repórter  Brasil  Tarde  e  os
Telejornais Locais, ao meio dia, farão um balanço do dia anterior e destacarão os jogos do dia
que na primeira fase começam logo às 13 horas,na maioria dos dias. O Repórter Brasil Noite, às
21 horas, fará um resumo de tudo que aconteceu no dia mas não poderá mostrar imagens dos
jogos  que  começarem  às  19  horas  porque  não  haverá  tempo  hábil  para  recebimento  do
compacto da detentora dos Direitos. 

A  Reuters fará  a  cobertura  da  Copa  do  Mundo  acompanhando  as  seleções  em  seus
deslocamentos e treinamentos. Os vídeos estarão disponíveis para a TV Brasil utilizar em seus
telejornais sem custos adicionais ao atual contrato com a EBC.

O Conselho Curador apresentou, por meio dos seus conselheiros, sugestões  visando aprimorar
a cobertura, como os enfoques em relação a situação atual do  direito às transmissões pelos
meios públicos, a questão da privatização dos direitos de acesso à cultura e a necessidade da
EBC em mostrar como os grandes negócios impõe uma lógica perversa sobre o processo da
comunicação, bem como a necessidade de mostrar as cidades-sede em seus aspectos culturais,
a questão do racismo nas seleções, a relações entre Copa e as manifestações populares com a
participação e o olhar de especialistas em futebol,  de várias áreas do conhecimento como
historiadores, antropólogos, sociólogos, advogados, dentre outros.  

Essa cobertura será uma excelente oportunidade para intensificação da integração das diversas
plataformas da EBC e estreitamento de contatos e de compartilhamento e troca de conteúdo
com coletivos de comunicação e de midías livristas pelo Brasil afora.

A cobertura da EBC não vai se restringir apenas às cidades onde serão realizados jogos. Através
das redes sociais o cidadão de qualquer município do país será convidado a enviar vídeo ou
foto de manifestações em sua cidade.



     

ANEXO 1

EMISSORAS PÚBLICAS DE RÁDIO

Rádios da EBC :

1. Rádio Nacional AM RJ

2. Rádio MEC AM RJ

3. Rádio MEC AM Brasília

4. Rádio Nacional de Brasília AM

5. Rádio Nacional FM Brasília

6. Rádio Nacional da Amazônia OC (com sede em Brasília)

7. Rádio Nacional do Alto Solimões AM e FM

Rádios Parceiras:

1. Amazonas – Rádio Cultura do Amazonas OT/FUNTEC, Manaus/AM

2. Roraima - Rádio Difusora AM/OT, Boa Vista/RR

3. Roraima – Rádio Universitária 95.9 FM, Boa Vista/RR

4. Amapá - Rádio Difusora AM/OT, Macapá/AP

5. Acre - Rádio Difusora Acreana, Rio Branco/AC 

6. Tocantins – Rádio 96 FM, Palmas/TO

7. Pará – Rádio Cultura FM/Funtelpa, Belém/PA

8. Maranhão – Rádio Timbira 1290 AM, São Luís/MA



9. Piauí – Rádio Antares AM, Teresina/PI

10. Ceará – Rádio Universitária FM 107,9 Fortaleza/CE

11. Paraíba – Rádio Tabajara AM, João Pessoa/PB

12. Pernambuco – Rádio Universitária AM/FM, Recife/PE

13. Alagoas – Rádio Difusora AM, Maceió/AL

14. Sergipe – Rádio Aperipê AM/FM, Aracaju/SE

15. Bahia – Rádio Educadora FM/IRDEB, Salvador/BA

16. Espírito Santo – Rádio Espírito Santo AM, Vitória/ES

17. Goiás – Rádio UFG AM, Goiânia/GO

18. Minas Gerais – Rádio Inconfidência, Belo Horizonte/MG

19. Minas Gerais – Rádio UFMG 104.5 Belo Horizonte/MG

20. Minas Gerais – Rádio UFOP Educativa 106.3, Ouro Preto/M

21. São Paulo – Rádio UFSCAR FM, São Carlos/SP

22. São Paulo – Rádio UNESP, Baurú/SP

23. Paraná – Rádio Educativa Paraná, Curitiba/PR

24. Paraná – Rádio Universitária FM-Unicentro, Guarapuava/PR

25. Rio Grande do Sul – Rádio FURG FM, Rio Grande/RS

26. Rio Grande do Sul – Rádio Universidade AM, Santa Maria,RS 



        A N E X O  2

EMISSORAS PÚBLICAS DE TELEVISÃO 

Nas sedes da Copa teremos:

Emissoras EBC

01 – São Paulo - TV Brasil, São Paulo/SP

02 – Rio de Janeiro - TV Brasil, Rio de Janeiro/RJ

03 – Brasília - TV Brasil, Brasília/DF

Emissoras Parceiras

01 – Amazonas - TV Cultura, Manaus/AM

02 – Ceará - TV Ceará, Fortaleza/CE

03 – Rio Grande do Norte - TV Universitária, Natal/RN

04 – Pernambuco - TV PE, Caruaru/PE

05 - Pernambuco - TVU, Recife/PE

06 – Bahia - TVE, Salvador/BA

07 – Minas Gerais - TV UFMG, Belo Horizonte/MG

08 – Mato Grosso - TV Universitária, Cuiabá/MT

09 – Paraná  - TVE ,Curitiba/PR

10 – Rio Grande do Sul - TVE, Porto Alegre/RS



Nos demais Estados:

01 – Maranhão - TV Brasil, São Luis/MA

02 – Pará - TV Cultura, Belém/PA

03 – Piauí - TV Antares, Teresina/PI

04 – Paraíba - TV Universitária, João Pessoa/PB

05 – Alagoas - TVE, Maceió,AL

06 – Sergipe - Aperipê TV, Aracaju/SE

07 – Mato Grosso do Sul - TV Brasil Pantanal, Campo Grande/MS

08 – Tocantins - TVE Tocantins/TO

09 – Espírito Santo - TVE Vitória/ES

10 – Goiás - TV Universitária, Goiânia/GO 

11 - Goiás - TV Brasil Central , Goiânia/GO

12 – Goiás           - UNITV, Anápolis/GO

11 – Acre - TV Aldeia, Rio Branco/AC

12 – São Paulo (Interior) - TVT , São Bernardo do Campo/SP

13 – São Paulo (Interior) - SRC TV , Andradina/SP

14 – São Paulo (Interior) - TV Universitária, São Carlos/SP

15 – São Paulo (Interior) - TV Unisantos, Santos/SP

16 – Santa Catarina - TV UFSC, Florianópolis/SC 

17 – Santa Catarina - TV Unisul, Tubarão/SC

18 – Rio Grande do Sul (Interior)    - FURG TV/ Rio Grande/RS

19 – Bahia (Interior)  - TV UESB, Vitória da Conquista/BA
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Programas Jornalísticos em Rede no Rádio

1 – Repórter Brasil 

de segunda à sexta das 7h00 às 7h45

2 – Repórter Nacional       

de segunda à sexta das 12h às 12h20

3 – Nacional Informa     

diariamente de hora em hora com 3 minutos de duração

de segunda à sexta das 9h às 24h exceto às 12h e 19h,

aos sábados das 9h às 15h,

aos domingos das 10h às 15h.

Telefones para gravação de boletins e (ou) entradas ao vivo

Estúdio 01 – (61) 3799 5280 / (61) 3799 5282

Estúdios 02 e 03 – (61) 3799 5192 / 5748 / 5738 / 5739

Estúdio do ar para entradas ao vivo – (61) 3799 5277 / 5283

Central Técnica – (61) 3799 5374 / 5375 / 5376

As matérias serão arquivadas na pasta:

ARQUIVOS/RADIOJORNALISMO/ÁUDIOS COPA DO MUNDO 2014



Contatos : corban.costa@ebc.com.br

adrielen@ebc.com.br

leila@ebc.com.br

nfaggiani@ebc.com.br

leandro.martins@ebc.com.br

Telefones da Redação: (61) 3799 5321 / 5348 / 5351 / 5178 / 5186

A N E X O  4  

Telejornais de Rede da TV BRASIL

1. Repórter Brasil Tarde – coordenação Rio de Janeiro

de segunda à sexta das 12h às 12h30

Contatos : rodrigorobledo@tvbrasil.org.br

rafael.junior@ebc.com.br

bruno.moura@ebc.com.br

Telefones: (21) 2117 6699 /  6631 / 6511

       2.    Repórter Brasil Noite – coordenação Brasília

                      de segunda à sexta das 21h às 22h

                      aos sábados das 21h às 21h30

        Contatos : monyke.castilho@ebc.com.br 

 thiagos@ebc.com.br

 faustooberg@ebc.com.br 

 Telefones: (61) 3799 5311 / 5328 

envio de matérias por FTP

mailto:corban.costa@ebc.com.br
mailto:faustooberg@ebc.com.br
mailto:thiagos@ebc.com.br
mailto:monyke.castilho@ebc.com.br
mailto:bruno.moura@ebc.com.br
mailto:rafael.junior@ebc.com.br
mailto:rodrigorobledo@tvbrasil.org.br
mailto:leandro.martins@ebc.com.br
mailto:nfaggiani@ebc.com.br
mailto:Leila@ebc.com.br
mailto:adrielen@ebc.com.br


              endereço: ftp.ebc.com.br

              usuário: tvbrasil

              senha: tvbrasil@ftp
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                                  WEB da EBC

 A WEB vai trabalhar nos sites:

ebc.com.br/copa e radios.ebc.com.br

              e nos perfis:

              @ebcesporte, @radiosebc e @ebcnarede

               Teremos:

– transmissão dos jogos com geobloking (só para o Brasil)

– tabela da copa atualizada em tempo real

– narração em tempo real dos jogos (twitter@ebcesporte)

– eventos web sobre a copa – hangouts, transmissão de entrevistas

– áudios, textos, fotos e vídeos da cobertura da EBC

– interação com os internautas através do perfil @ebcesporte no Twitter e divulgação
nos perfis Rádios EBC, EBC na Rede.

– Obs.: as Emissoras Parceiras estão convidadas a acompanhar o perfil (especialmente o
twitter.com/ebcesporte) e usem a hashtag junto com a EBC, a estimular a interatividade e a
colocar links para nossa transmissão na web nos sites das suas emissoras.

– Informar  ainda  nome  e  e-mail  da  pessoa  de  contato,  telefone  fixo,  celular  com
whatsapp, perfis prioritários da emissora: twitter / facebook e site da emissora.

 Contato: lidia.neves@ebc.com.br

mailto:lidia.neves@ebc.com.br
mailto:twitter@ebcesporte
ftp://ftp.ebc.com.br/


 telefone: (61) 3799 5252

 

    

A N E X O     6

 A Copa do Mundo será disputada em duas fases:

              A primeira, chamada Fase de Grupos, com a participação das 32 seleções.

              Divididas em oito grupos de 4 seleções em cada, elas jogarão entre si no grupo
classificando-se as duas primeiras para a Fase seguinte.

             A segunda fase será toda eliminatória

                     Oitavas de final – oito jogos 

                     Quartas de final – quatro jogos envolvendo os vencedores das Oitavas,

                     Semifinais – dois jogos envolvendo os vencedores das Quartas,

                     Terceiro Lugar – um jogo envolvendo os perdedores das Semifinais,

                     Decisão do Título – um jogo envolvendo os vencedores das Semifinais.

             Serão realizados 64 jogos em 12 cidades sendo 48 na Fase de Grupos e 16 na Fase
Eliminatória.

    Na Fase de  Grupos  cada cidade vai  sediar  4  jogos com a  participação de  oito
diferentes seleções. A seleção brasileira vai jogar em São Paulo, Fortaleza e Brasília.

     O jogo de abertura está programado para o dia 12 de junho, às 17h, horário de
Brasília. Será em São Paulo, na Arena Corinthians, entre Brasil e Croácia.

                      O jogo final será no dia 13 de julho, às 16h, horário de Brasília. Será no Rio de
Janeiro, no estádio do Maracanã, que pela segunda vez vai sediar um jogo final de Copa. 



       A Rede Pública de Rádio vai transmitir 50 partidas. Ficarão de fora as 8 partidas que
serão disputadas no mesmo horário na terceira rodada e os 6 jogos programados para às 19h,
em virtude da transmissão da Voz do Brasil.

Os JOGOS da FASE de GRUPOS

  12/06 –  5ª feira 

São Paulo - 17h - Arena Corinthians – BRASIL x Croácia – Grupo A

 13/06 –  6ª feira

Natal - 13h - Estádio das Dunas – México x Camarões – Grupo A

              Salvador - 16h     - Arena Fonte Nova – Espanha x Holanda – Grupo B

              Cuiabá - 19h - Arena Pantanal – Chile x Austrália – Grupo B

 14/06 –  Sábado

Belo Horizonte  - 13h    - Mineirão – Colômbia x Grécia – Grupo C

               Fortaleza - 16h    - Castelão – Uruguai x Costa Rica – Grupo D

 Manaus - 19h    - Arena Amazonas - Inglaterra x Itália – Grupo D

 Recife - 22h    - Arena Pernambuco - Costa do Marfim x Japão – Grupo C

15/06 – Domingo

Brasília       - 13h    - Estádio Nacional - Suiça x Equador – Grupo E

       Porto Alegre     - 13h    - Beira Rio - França x Honduras – Grupo E

            Rio de Janeiro - 19h    - Maracanã – Argentina x Bósnia – Grupo F



16/06 – 2ª feira

Salvador - 13h - Arena Fonte Nova - Alemanha x Portugal – Grupo G

               Curitiba - 16h - Arena da Baixada – Irã x Nigéria – Grupo F

               Natal - 19h - Estádio das Dunas – Gana x Estados Unidos – Grupo G

17/06 – 3ª feira

Belo Horizonte - 13h - Mineirão – Bélgica x Argélia – Grupo H 

               Fortaleza - 16h - Castelão - BRASIL x México – Grupo A

 Cuiabá - 19h - Arena Pantanal - Rússia x Coréia do Sul – Grupo H

18/06 – 4ª feira

Porto Alegre - 13h - Beira Rio – Austrália x Holanda – Grupo B 

               Rio de Janeiro - 16h - Maracanã – Espanha x Chile – Grupo B

               Manaus -  19h - Arena Amazonas – Camarões x Croácia – Grupo A

19/06 – 5ª feira

Brasília  - 13h - Estádio Nacional - Colômbia x Costa do Marfim – Grupo C

São Paulo - 16h - Arena Corinthians – Uruguai x Inglaterra – Grupo D

              Natal - 19h - Estádio das Dunas – Japão x Grécia – Grupo C

20/06 – 6ª feira

Recife - 13h - Arena Pernambuco - Itália x Costa Rica – Grupo D

               Salvador - 16h - Arena Fonte Nova – Suiça x França – Grupo E

              Curitiba - 19h - Arena da Baixada – Honduras x Equador – Grupo E



21/06 – Sábado

               Belo Horizonte - 13h - Mineirão – Argentina x Irã – Grupo F

               Fortaleza - 16h - Castelão – Alemanha x Gana – Grupo G

              Cuiabá - 19h - Arena Pantanal – Nigéria x Bósnia – Grupo F

22/06 – Domingo

               Rio de Janeiro - 13h - Maracanã – Bélgica x Rússia – Grupo H

               Porto Alegre - 16h - Beira Rio – Coréia do Sul x Argélia – Grupo H

               Manaus - 19h - Arena Amazonas – Estados Unidos x Portugal – Grupo G

23/06 – 2ª feira

               São Paulo - 13h - Arena Corinthians – Holanda x Chile – Grupo B

               Curitiba - 13h - Arena da Baixada – Austrália x Espanha – Grupo B

               Brasília - 17h - Estádio Nacional – Camarões x BRASIL – Grupo A

               Recife - 17h - Arena Pernambuco – Croácia x México – Grupo A

24/06 – 3ª feira

               Natal - 13h - Estádio das Dunas – Itália x Uruguai – Grupo D

               Belo Horizonte - 13h - Mineirão – Costa Rica x Inglaterra – Grupo D

               Cuiabá - 17h - Arena Pantanal – Japão x Colômbia – Grupo C

               Fortaleza - 17h - Castelão – Grécia x Costa do marfim – Grupo C

25/06 – 4ª feira

               Porto Alegre - 13h - Beira Rio – Nigéria x Argentina – Grupo F

               Salvador - 13h - Arena Fonte Nova – Bósnia x Irã – Grupo F



               Manaus - 17h - Arena Amazônia - Honduras x Suiça – Grupo E

               Rio de Janeiro - 17h - Maracanã – Equador x França – Grupo E

26/06 – 5ª feira

               Brasília - 13h - Estádio Nacional - Portugal x Gana – Grupo G

               Recife - 13h - Arena Pernambuco – Estados Unidos x Alemanha – Grupo G

               São Paulo - 17h - Arena Corinthians - Coréia do Sul x Bélgica – Grupo H

               Curitiba - 17h - Arena da Baixada – Argélia x Rússia – Grupo H            

 Obs.: todos os jogos no horário de Brasília. Manaus e Cuiabá têm uma hora a menos.

JOGOS DA SEGUNDA FASE  

FOLGA na sexta-feira, dia 27 de junho

OITAVAS DE FINAL

28/06 – Sábado 

Belo Horizonte - 13h - Mineirão - Jogo 49 - 1ºA x 2ºB

               Rio de Janeiro - 17h - Maracanã - Jogo 50 - 1ºC x 2ºD

29/06 – Domingo

Fortaleza - 13h - Castelão - Jogo 51 - 1ºB x 2ºA

Recife - 17h - Arena Pernambuco - Jogo 52 - 1ºD x 2ºC

30/06 – 2ª feira

   Brasília - 13h - Estádio Nacional - Jogo 53 - 1ºE x 2ºF

 Porto Alegre - 17h - Beira Rio - Jogo 54            - 1ºG x 2ºH



01/07 – 3ª feira

São Paulo - 13h - Arena Corinthians - Jogo 55  - 1ºH x 2ºG

Salvador - 17h - Arena Fonte Nova - Jogo 56   - 1ºF x 2ºE

FOLGAS na quarta (2 de julho) e na quinta (3 de julho)

QUARTAS DE FINAL

04/07 – 6ª feira

Rio de Janeiro - 13h - Maracanã - Jogo 58 - Venc 53 x Venc 54

Fortaleza - 17h - Castelão - Jogo 57 - Venc 49 x Venc 50

05/07 – Sábado

Brasília - 13h - Estádio Nacional - Jogo 60 - Venc 55 x Venc 56

Salvador - 17h - Arena Fonte Nova - Jogo 59 - Venc 51 x Venc 52

FOLGAS no domingo (6 de julho) e na segunda (7 de julho)

SEMIFINAIS

08/07 – 3ª feira

Belo Horizonte - 17h - Mineirão - Jogo 61 - Venc 57 x Venc 58

09/07 – 4ª feira

São Paulo - 17h - Arena Corinthians - Jogo 62 - Venc 59 x Venc 60

FOLGAS na quinta (10 de julho) e na sexta (11 de julho)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

12/07 – Sábado

Brasília - 17h - Estádio Nacional - Jogo 63 - Perd 61 x Perd 62

DECISÃO DO TÍTULO DA COPA 2014



Rio de Janeiro - 16h - Maracanã - Jogo 64 - Venc 61 x Venc 62

Orientações Básicas sobre a Cobertura

 01 – Para o dia 12 de junho – Abertura da Copa

          Flashes na programação de São Paulo (local do jogo) e das diversas cidades brasileiras.

          Duração 1 (um) minuto

          Deixa: (local) + (nome do repórter) + (nome da Emissora)

                Exemplo: De Curitiba, Leonardo Souza, da TV E do Paraná.

         Obs.: este esquema vale para todos os dias de jogos da seleção brasileira.

02 – Matérias para o Repórter Brasil Tarde – 12h às 12h30

         Matéria de clima, de 1 minuto, das cidades onde serão realizados jogos no dia.

        Exemplo: dia 13 de junho, jogos em Natal, Salvador e Cuiabá. 

        No dia seguinte: como foi o clima (torcida, manifestações, etc), principalmente da cidade
onde o jogo começou às 19 horas.

03 – Matérias para o Repórter Brasil Noite – 21h às 22h

         Como foi o dia na cidade, jogos das 13 e das 16 horas.

         Da cidade onde o jogo começa às 19 horas a Emissora deve tentar gravar um flash rápido
após o jogo ainda para o RBNoite e fechar matéria para o dia seguinte (Repórter Brasil Tarde).  

          Matéria das cidades onde haverá jogo no dia seguinte. 

Obs.: as Emissoras das cidades, onde não houver jogo no dia e no dia seguinte, podem enviar
matérias sobre os deslocamentos das seleções na cidade e os temas básicos da cobertura extra
futebol,  ou  sejam,  mobilidade,  comunicação,  saúde,  educação,  segurança,  crianças  e
adolescentes, manifestações populares e economia.


