
 

 

 13.06.2013 

 

COPA DAS CONFEDERAÇÕES: AFP DE OLHO NO LANCE  

QUARENTA COLABORADORES DA AGENCE FRANCE-PRESSE JÁ ESTÃO A POSTOS NAS SEIS 

CIDADES-SEDE PARA TRANSMITIR EM TEMPO REAL TODOS OS DETALHES DA COPA DAS 

CONFEDERAÇÕES QUE OCORRE DE 15 A 30 DE JUNHO NO BRASIL.  
 
Enviados especiais de mais de dez países, correspondentes da Agência no Brasil e equipe local 
realizarão a cobertura do evento que precede a Copa do Mundo 2014. 
 
Os artigos serão produzidos em cinco idiomas: português, espanhol, francês, inglês e alemão. 
Resultados, classificações, declarações e bastidores da competição também estarão em pauta, 
assim como análises e entrevistas. 
 
Fotógrafos e editores transmitirão continuamente cliques de partidas, treinos, coletivas de 
imprensa e torcedores. Um grande dossier de imagens de arquivo sobre o Brasil vai acompanhar 
a oferta de fotos. A equipe de produção de vídeos seguirá de perto a atmosfera nos estádios e 
cidades-sede, com reportagens e imagens dos treinos e das coletivas de imprensa – incluindo os 
dias de jogos. 
 
Técnicos estarão in loco para garantir uma transmissão ainda mais veloz aos clientes, graças a 
uma linha de comunicação 100% dedicada à cobertura do evento. 
 
Além da produção de texto, foto e vídeo, a AFP fornecerá infográficos e videográficos, 
reconstituições dos principais lances em vídeo 3D, assim como live reports em francês e 
espanhol, que permitirão acompanhar todas as partidas ao vivo. 
 
O empenho em cobrir este evento mundial faz parte de acordos concluídos recentemente com 
novos clientes na América Latina, como a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) 
e a Bridgestone, patrocinadora oficial da Copa Libertadores da América, e ilustra a vontade da 
AFP de seguir seu desenvolvimento no segmento esportivo, no vídeo e na América Latina. Três 
novos escritórios da Agência devem inaugurados na região nos próximos anos. 
 
 
 
Sobre a AFP: 
A AFP é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, confiável, imparcial e 
completa dos acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, e gráficos 
animados/estáticos. Desde 1835. A cobertura da AFP não tem limites, incluindo conflitos, política, 
mudanças climáticas, saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.260 colaboradores de 80 nacionalidades 
diferentes, localizados em 150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 línguas, 24 horas por dia 
durante os 365 dias do ano. 
 

 

Siga-nos: 

 
Contatos para entrevistas e mais informações: 
Julio Brandão – Tel.: (+55 21) 2217 0025 – julio.brandao@afp.com 
Maud Forlini – Tel.: (+33) 1 40 41 81 12 – maud.forlini@afp.com 


