Começa hoje a competição mais importante
do primeiro semestre
Thursday, September 21, 2017
São Paulo, 23 de janeiro de 2017 – Começa hoje a quinta edição da Copa do Nordeste, a competição
mais importante do primeiro semestre no Brasil. Como nos anos anteriores, o Esporte Interativo será o
canal oﬁcial, com transmissão exclusiva para o Brasil. A TV Globo mostra um jogo por rodada para o
Nordeste. A primeira rodada, no entanto, será toda exclusiva do Esporte Interativo, já com grandes
clássicos e a reedição da ﬁnal.
Vinte clubes que tiveram melhor desempenho nos Estaduais entram em campo para lutar pela taça,
que começa também o Tour pelas principais cidades do Nordeste. São cinco grupos, que disputam a
primeira fase em seis rodadas, com jogos de ida e volta. Os cinco primeiros colocados e os três
segundos lugares com melhores campanhas, seguem para a fase de mata mata.
Grande sucesso de audiência e público nos estádios, a Copa do Nordeste se prepara para a edição
mais vista da história. Além da já tradicional transmissão para as parabólicas, o Esporte Interativo
passou a integrar a grade das maiores operadoras de TV Paga do país, Net e Sky. Os jogos também
estarão disponíveis em transmissões simultâneas, no app Esporte Interativo Plus. Assim, mais pessoas
poderão ter acesso à competição que é carinhosamente chamada de Lampions League.
Na edição 2017, a bola Asa Branca, será fabricada pela Topper.
Premiação recorde
A premiação terá um aumento de 272%, se comparado à de 2013, quando a Copa do Nordeste voltou
para o calendário da CBF. Os clubes receerão um total de R$ 18.520.000. O campeão vai faturar R$
2.850.000, sendo que o valor pode chegar a R$ 6 milhões, se incluírem potencial ganho com bilheteria.
A distribuição do valor é um fator importante, porque quase 60% é distribuída na primeira fase e o
restante é entregue, a partir de resultados esportivos, ou seja, quem passa de fase acumula mais.
Sete jogos exclusivos
Na primeira rodada da Copa do Nordeste, os canais Esporte Interativo irão transmitir sete partidas com
exclusividade:
Terça-Feira, 24 de Janeiro
20h* - Náutico X Uniclinic– EI MAXX
Quarta-Feira, 25 de Janeiro
19h45* - Sport X Sampaio Correa – EI MAXX
19h45* - Campinense X Santa Cruz – EI MAX 2
Quinta-Feira, 26 de Janeiro
20h* - Vitória x Sergipe – EI MAXX
20h* - Itabaiana x CRB – EI PLUS
22h30* - América-RN X Botafogo-PB – EI MAXX 2
22h30* Fortaleza x Bahia – EI MAXX
*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.
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