Esporte Interativo transmite todos os jogos
das quartas de final da Copa do Nordeste
Thursday, September 21, 2017
São Paulo, 28 de Março de 2017 – A Copa do Nordeste chega em sua fase de quartas de ﬁnal, e o
Esporte Interativo não poderia de deixar de mostrar os quatro jogos deste meio de semana do torneio
mais importante do primeiro semestre.
Na quarta-feira, serão três jogos para os fãs da competição acompanharem: No EI MAXX, às 19h, o
primeiro jogo desta fase de mata-mata é River x Vitória, direto do Lindolfo Monteiro. Logo depois, o
mesmo canal transmite Sergipe x Bahia, que acontece no Batistão, às 21h45. O Esporte Interativo,
também às 21h45, transmite Itabaiana x Santa Cruz, no Etelvino Mendonça.
Já na quinta-feira, o EI MAXX mostra todas as emoções de Campinense x Sport, a partir das 21h, direto
do estádio O Amigão.
Copa do Nordeste – Quartas de ﬁnal (primeiro jogo)
Programação:
Quarta-feira, 29 de março
19h* - River x Vitória – EI MAXX
21h45* - Sergipe x Bahia – EI MAXX
21h45* - Itabaiana x Santa Cruz – Esporte Interativo
Quinta-feira, 30 de março
21h* - Campinense x Sport – EI MAXX
*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.
Sobre o Esporte Interativo (EI)
O Esporte Interativo é a marca de esportes da Turner Brasil, com programação 100% dedicada à
cobertura esportiva e sua distribuição em todas as plataformas. Com o slogan “Movidos por sonhos!”, o
EI conta com dois canais de TV por Assinatura (EI MAXX e EI MAXX 2), um na TV Aberta (Esporte
Interativo) e uma plataforma de vídeos on demand (EI Plus). Criado em 2007 e adquirido pela Turner
em 2015, o Esporte Interativo é o grupo esportivo de mídia número um do Facebook, com 15 milhões
de fãs, e dono de um dos maiores portais sobre o assunto do Brasil, o esporteinterativo.com.br. Com a
missão de conectar, entreter e transformar as pessoas por meio da emoção do esporte, a marca detém
os direitos de transmissão da TV paga brasileira, incluindo os meios digitais, de todos os jogos da Liga
dos Campeões da UEFA até a temporada de 2017-18. A marca também tem contrato de transmissão
da Série A do Brasileirão com Atlético-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Criciúma, Figueirense, Fortaleza,
Internacional, Joinville, Palmeiras, Paraná, Paysandu, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e
Santos, entre 2019 e 2024, e possui direitos da Europa League, Séries C e D do Brasileirão,
campeonatos estaduais, Copa do Nordeste, Copa Verde, Boxe Internacional, eventos de MMA, NFL,
entre outros eventos importantes do calendário esportivo mundial.
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