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Senhor Presidente,

Senhores(a) Deputados(a),
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JUSTIFICATIVA

Na ultima sexta-feira, 1o de setembro de 2017, a Rede Amazôntca 45 anos

de fundação. A história da empresa teve início no fim da década de 60, quando o empresário Joaquim

Margarido, e os advogados por formação e jornalistas por paixão Phelippe Daou e Milton Cordeiro

resolveram abrir uma agência de publicidade, chamada "Amazonas Publicidade".

Com o passar do tempo o negócio foi conquistando contornos maiores. Os jovens

acreditaram no potencial e a prestadora de serviço logo se transformou na empresa de Rádio TV do

Amazonas LTDA. Logo depois, a participação na concorrência do Ministério das Comunicações rendeu a

instalação de uma emissora de TV em Manaus, o canal 5.

Após vencer a concorrência, o espaço onde trabalhavam jâ não comportava os sonhos

dos jovens idealizadores, foi quando decidiram construir a primeira sede da emissora na avenida Carvalho

Leal no bairro Cachoeirinha, naZona Sul de Manaus. E, o parque de transmissão foi instalado na Avenida

André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Equipamentos foram trazidos dos Estados

Unidos para transmitir imagens em cores e mão de obra local contratada.

Av. Már¡o Yp¡ranga Monte¡ro, 3950, Parque Dez - Manaus/AM -

ííì'¡ ww.¿car¿ontcotâu.com.br ffi @a"nu,uaor¡cardon¡colau Pl @riærAonlcota



Assembleia Legislativa
do Estado do Amazonas

RICARDO NICOt-ALl - P5Ð
Deputado Estodual - 2o Secrelírrio

Conrissão de Saúde e Previclêncta

No final da década de 70, outra licença foi concedida para a criação do Amazon Sat,

canal temático voltado para as especificidades do povo e da floresta atnazõnica.

Em 1986, outro grande passo, com a af,rliação a Rede Globo. Da sede em Manaus, o

grupo expandiu para os estados de Rondônia" Acre, Roraima e Arnap4 chegou também no interior dos

estados, além de estar em Brasília.

No 37o aniversário da empresa, em 2009, foi comemorado a inauguração do canal

digital. As fitas e telex deram espaço a câmeras e ilhas digitais.

Atualmente, a afiliada Rede Globo no Nofte do país conta com o maior alcance da

região, cobrindo aproximadamente 150 municípios dos estados de Roraima, Acre, Rondônia, Amapá,

além do Amazonas. Ao longo de todos esses anos, o grupo vem se destacando por divulgar a Região

Amazônica.

Os filhos de Phelippe Daou, Cláudia Daou e Phelippe Junior, fazem questão de manter a

tradição viva. "As nossas maiores inspirações são os fundadores do Grupo Rede Amazônica. O último

ano foi de perdas, mas devemos caminhar em direção ao futuro, sempre com muita alegria e

determinação. Nosso objetivo é levar a Amazônia para o mundo, então não vamos deixar que os

obstáculos nos atrapalhem". Phelippe Junior.

Diante do exposto, requer a doutra Mesa Diretora, na forma regimental. Aprovar a

MOÇÃO DE APLAUSOS A REDE AMAZONICA pelos seus 45 .A.NOS DE FUNDAÇÃO NO

AMAZONAS, celebrado no dia lo de setembro de 2017.

Plenário Ruy Araúj 08 de 2017.

NICOLAU
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