Esporte Interativo transmite a grande final
da Liga dos Campeões diretamente de
Cardiff
Thursday, September 21, 2017
São Paulo, 2 de junho de 2017 – No próximo sábado (3/6), a edição 2016-17 da UEFA Champions
League chega ao seu ultimo capítulo. Juventus e Real Madrid fazem a grande ﬁnal da maior competição
interclubes do mundo. Desde quarta (31), o Esporte Interativo tem trazido aos brasileiros todas as
emoções que envolvem a decisão, com a promessa de fazer a maior cobertura que o Brasil já viu.
No sábado, a partir das 15h45, a bola rola para o duelo decisivo entre italianos e espanhóis no
Millennium Stadium, em Cardiﬀ, País de Gales. La Vecchia Signora busca seu terceiro título, enquanto
os merengues tentam levantar o caneco pela décima segunda vez.
Com uma equipe de 30 pessoas e mais de 30 horas de programação, o Esporte Interativo faz a maior
cobertura da ﬁnal da Liga, trazendo todas as informações e detalhes antes, durante e depois do jogo.
O narrador André Henning comandará a cobertura, com participação diária dos comentaristas Vitor
Sergio Rodrigues, Mauro Betting e Zico. Na reportagem, Tatiana Mantovani cobre o Real Madrid, Clara
Albuquerque a Juventus e Arthur Quesada completa a equipe.
O Esporte Interativo é a única emissora Brasileira que tem um estúdio panorâmico de dentro do palco
da ﬁnal. Apenas 10 emissoras do mundo têm este privilégio. Os programas Jogando em Casa, Caderno
de Esportes e Melhor Futebol do Mundo estão sendo transmitidos deste estúdio. O canal também
possui lugar especial na Zona Mista para captar as palavras dos personagens do jogo em entrevistas
exclusivas.
Durante essa temporada, o canal fez a maior cobertura da Liga dos Campeões que o Brasil já teve, com
correspondentes internacionais ﬁxos nas principais cidades da Europa, cobertura diária dos clubes que
disputam a competição e acompanhamento intenso das equipes antes e depois das partidas. O
trabalho rendeu ao Esporte Interativo liderança em audiência entre os canais esportivos do Brasil em
todas as rodadas e a liderança em toda a TV por assinatura no Brasil, em várias partidas.
A Juventus classiﬁcou-se em primeira no grupo H, com 14 pontos, que também contava com Sevilla,
Lyon e Dínamo Zagreb. No mata-mata, passou por Porto, Barcelona e Monaco. Já o Real Madrid,
conquistou o segundo lugar do grupo F, com 12 pontos. Grupo que tinha também Borussia Dortmund,
Legia Varsóvia e Sporting. Nos playoﬀs, passou pelo Napoli, Bayern de Munique e Atlético de Madrid.
Não perca também o pré-jogo com todas as informações de vestiários da partida.
Jogos de Ida – Quartas de Final:
Sábado, 3 de junho
15h45* – Juventus x Real Madrid – 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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