
Cabines de TV e Rádio 

Reserva 

O Estádio Giulite Coutinho dispõe de 06 cabines de Rádio e 03 cabines de TV, abertas 5 horas antes dos jogos, que 

podem ser solicitadas por profissionais de imprensa credenciados - pela ACERJ, ABRACE ou ACEB - para uso nos 

dias de jogos no local. Salas climatizadas, com internet a cabo e ótima visão do campo de jogo proporcionam um ótimo 

ambiente para o trabalho dos jornalistas. 

A(s) emissora(s) detentora(s) dos direitos de transmissão das competições disputadas no Giulite Coutinho tem 

prioridade na escolha das cabines. As demais estão disponíveis para utilização com fins de transmissões de Rádio e 

TV dos jogos no Estádio americano. Os profissionais interessados em utilizá-las podem fazer uma solicitação de 

reserva. Para isso é necessário enviar um pedido de reserva com até 96 horas (04 dias) de antecedência da partida 

pretendida. 

A solicitação deve ser feita para o e-mail dpcm.gcm@afc1904.com.br constando as seguintes informações: 

Solicitação de uma cabine do Estádio Giulite Coutinho / Data: (Exemplo: 29/01/2019) 

Veículo de comunicação: (Exemplo: TV America Rio) 

Jogo pretendido: (Exemplo: America x Atlético) 

Data: (Exemplo: 29/01/2019) 

Horário: (Exemplo: 19h30min) 

Cabine pretendida: (Exemplo: Cabine de Rádio) 

Quantidade de profissionais na equipe: (Exemplo: 03) 

Placa(s) do(s) carro(s) da equipe: (Exemplo: AFC 1904) 

Nome do responsável pela equipe: (Exemplo: Eduardo Américo Lemos) 

RG do responsável (para imprensa brasileira): (Exemplo: 13162231-5) 

ou 

Número do passaporte do responsável (para imprensa estrangeira): (Exemplo: AA1255701) 

(DICA: Copie o texto acima em negrito e substitua apenas os exemplos entre parênteses.) 

Caso haja disponibilidade da cabine pretendida, a solicitação será respondida com um e-mail de confirmação num 

prazo aproximado de 48h. Se o e-mail não for respondido significa que a cabine pretendida não foi reservada. 

É imprescindível que o responsável pela cabine vá ao jogo e apresente seu documento original (RG para Brasileiros e 

Passaporte para estrangeiros) informado no e-mail de solicitação. Do contrário a reserva será anulada e a cabine será 



disponibilizada pela ordem de chegada dos veículos de comunicação interessados em utilizá-la. Vale ressaltar que 

cada responsável só pode solicitar uma cabine por jogo. Caso o profissional faça uma nova solicitação, apenas a 

primeira será considerada. 

Sem reserva 

Após o período destinado para reserva das cabines, as que não forem solicitadas ficarão disponíveis para utilização. 

Como há um número limitado de cabines, as equipes de transmissão de Rádio ou TV serão alocadas conforme ordem 

de chegada. Caso haja lotação das cabines, a administração do Estádio vai procurar realocar os profissionais 

excedentes em um lugar minimamente confortável, com visão da partida. 

Imprensa Escrita 

Os representantes da imprensa escrita - impressos, blogs, revistas, online, etc –, devidamente municiados de 

documentação – ACERJ, ACEB ou ABRACE -, serão alocados na Cabine de TV 01 conforme ordem de chegada. Caso 

haja lotação da cabine, a administração do Estádio vai procurar realocar os profissionais excedentes em um lugar 

minimamente confortável, com visão da partida. 

Fotógrafos 

Apenas profissionais municiados de documentação – ARFOC – terão acesso ao gramado do Estádio Giulite Coutinho. 

Os mesmos deverão respeitar as normas exigidas pela entidade nos estádios do Rio de Janeiro. 

Entrada e endereço 

O acesso da imprensa ao Estádio Giulite Coutinho será feito apenas pelo Portão 04 e o mesmo será aberto 05 horas 

antes dos jogos. Apenas profissionais municiados de documentação – ACERJ, ABRACE ou ACEB, e RG ou 

Passaporte – serão liberados para entrar nas dependências da arena. O Estádio fica localizado na Rua Cosmorama, 

200, no bairro de Cosmorama, na cidade de Mesquita. 

Estacionamento 

Não será cobrado o valor referente ao estacionamento para profissionais da imprensa que cobrirão o confronto. 

Contudo haverá um limite de 03 vagas por emissora/canal de comunicação – seja de Rádio, TV ou impresso. Sujeito à 

lotação. 

*PROGRAME-SE, CHEGUE CEDO. EVITE EVENTUAIS TRANSTORNOS. 


