
 
REQUERIMENTO Nº 1464, DE 2021 

 

   Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, da 

Consolidação do Regimento Interno, seja consignada na ata de nossos 

trabalhos, manifestação de congratulação à REDE CBN – CENTRAL 

BRASILEIRA DE NOTÍCIAS, pelos relevantes serviços que presta à 

Nação Brasileira, em seus 30 (trinta) anos de existência.  

 

   Requeiro, ainda, que desta congratulação se dê 

ciência ao Presidente, Diretores, Conselheiros, funcionários e a todos 

que, direta e indiretamente, elevam o nome da empresa, nos seguintes 

endereços: CBN São Paulo / SP - 90,5 FM, Endereço: Avenida Roberto 

Marinho, 85, 24º andar, Brooklin, São Paulo, Telefone: (11) 5509-3200 

e CBN Campinas / SP - 99,1 FM, Endereço: Rua Benjamin Constant, 

1.214 - 3º andar – Centro, Telefone: (19) 3731-5100.  

 

    J U S T I F I C A T I V A 

 

    “CBN – Central Brasileira de Notícias”: 30 anos de 

história 

 

    A Rede CBN completa 30 anos de história. Seu nome 

de batismo – Central Brasileira de Notícias – traduz à risca um conceito 

que não existia no Brasil até 1º de outubro de 1991, quando a emissora 

foi criada, no Rio de Janeiro: uma rádio que toca exclusivamente, 24 

horas por dia, notícias. 

    Seu modelo all news foi pioneiro e hoje a CBN está 

presente em 86 das 100 principais cidades brasileiras.  

    São quatro emissoras próprias (uma delas na capital 

paulista) e 38 afiliadas. No total, 42 emissoras integram a Rede CBN em 

todo o país, com o potencial de atingir um universo de mais de 94 

milhões de brasileiros.  



 
    Entre as afiliadas estão as CBNs Campinas, Ribeirão 

Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba, abastecendo 

praticamente todo o território paulista com notícias, diversidade de 

opiniões e análises críticas.  

    A primeira afiliada foi a CBN Campinas (Rádio 

Cultura), que passou a integrar a Rede CBN, do Sistema Globo de 

Rádio, em 1º novembro de 1991. A emissora também comemorará, logo 

mais, seus 30 anos.  

    Aos jornalistas, radialistas, comentaristas, técnicos, 

equipes de produção, publicidade, comercial e apoio da Central 

Brasileira de Notícias, a todos que trabalham e contribuem para levar 

informação de qualidade à população, nossa homenagem, admiração e 

respeito! Vida longa a toda a Rede CBN!  

 

   Sala das sessões, em 22/09/2021. 

   a) Dirceu Dalben 


