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ASSU NTO: INDICA, EIVI CONFORMIDADE COM REGMÐN]IO IIITEIìI{O DESTA

CASA, MOÇÃO DE APLAUSOS AO GRUPO DIFUSoRA DO A]vIAZONAS PELo
LANÇAMENTO, NA CIDADE DE MANAUS, ÐA RADTO I}ANDNEWS DIFUSORA FM,

OPERANDO EM 93,7.
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JUSTIFICATIVA

A Rádio Difr,isora do Aurazouas é uura ernissora de iáclio de referôncia. lbi cliacla no di¿i 24 de

no\/erlbro de 1948 peÌo Deputaclo.losué Clár,rdio de Souza. cllìe cotrecoLl ¡a 1i'ec1uê¡cia.{805 l<LIz.

8m 1968, rnr-rdoll stla sede para o outro lado da Rua.loaquir-n Sarme¡to, or-icìe rl¡,sse nlomento

collleçou a ligar seus trattsurissores nas fì'equências cie 96.9 FM, I 1tÌ0 hl-iz no lìáclio AM e colllo

cot.ltinua descle a criação da Difusola tros clias aluais nas Onclas 'fropicais cle 4805 l<llz. Na cie 4805

kI-Iz é ouvid¿r enl quase todo telritório Iracional principalmenle erlr ciclacles ribeirilhas. sítios.

Iàzenclas, e em até algttus países, possuindo assirl nr-ritos ouvinles cle toclas as iclacles e lugarcs. E¡-r

1968, renomeoll a razão social para Rádio Difusora do Amazonas Ltcl¿r. Essa é a ernissora cle ráclio

rnais antiga do Aurazonas, por lazer 68 anos. Em 201 (r. a Assenbleia Legisìativ

Anrazonas cleclarou a Dilìrsora do Amazonas conlo Patrimônio Cultur¿rl Inlaterial
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No final de setembro deste ano foi confirmada a afiliação cla Radio Dilusora com a BanclNews FM.

operando elll93.7 FM, a BandNevvs Diftlsora Fl\4 - conlo ficoLr clenominacla - chega à região norte do

Brasil. Nesta terça-feira, 24 d.e outubro de 20i 7. diaclo anivelsário cla capital clo Ar¡aze¡as. estrL-oLr

a tlova estação, que levará urn padrão de jomalismo 24 horas llo ar. com agilidacle e clescontração,

pal'a qllase 2,5 rnilhões de pessoas em Manar-rs e Região lt4etropolit¿ura. Pelas manhãs. os ouvir-ites

ticarão colr a programação nacional, comandada por Ricardo l3oecha1, Eclua¡clo Barão e Carla Bigatto e

uo fim clo dia os lrìatlallaras ficat'ão cotrr o "BanclNevn,s IrM enr Alta lìr'equôncia Manaus",

comandado pelos âncoras Gustav Cervinlça e Thaís Gama. i-ogo nzr secluência, a análise das

principais uotícias clo dia com Reinaldo Azeveclo, r-lo "o É cla coisa".

A BandNews Difusora FM contará com a principal -jornalista de política clo A¡raz-o¡as, Rosiene

Carvalho, colrlo colttnista cliária e também o "Pensa N4anaLrs". com glancles notlles cle vários

segmentos, discutindo diariamente assuntos cor1lo segurança, saúrcle e cultura. A, ¡ova ellrissora

também vai exibir as transmissões do fr-rtebol colr a equipe esportiva cl¿r BandNew's FM ein São

Par.rlo.

A emissora de ráclio, BandNews FM, está no al' desde 20 cle llaio clc 2005, é relìrôllcia pela

agilidade das notícias uos principais mercados clo país, transmitinclg para São Paulo. Ilrasília, Rio

de .laueiro, Belo l-Iorizonte. Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Fol'taleza. .João pessoa, Vitória e

Orlando, nos Estados Unidos, aliando força jornalística, inovação e clescontração, sernpre conl ¿ì

credibilidacle do Glupo Bandeirantes cle Comunicação.
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