
CBN E AFP ASSINAM PARCERIA DE CONTEÚDO 
A agência internacional de notícias AFP passa a fornecer conteúdos para a rádio CBN.

A partir deste mês, a rádio CBN passa a oferecer aos seus ouvintes informações da 
Agence France-Presse (AFP), uma das principais agências de notícias do mundo, 
presente em mais de 150 países. O novo acordo CBN & AFP prevê a disponibilização 
de conteúdos multimídia aos ouvintes da rádio, não se restringindo a informações 
no dial. Textos e fotos da agência também estarão presentes nas plataformas digitais 
e no site www.cbn.com.br.
 

As duas marcas afirmam que a parceria busca levar notícias verificadas e de alta qualidade para os ouvintes e 
usuários das redes. O trabalho conjunto da CBN e AFP possibilitará a entrega ao público de cobertura jornalística 
ampla sobre o noticiário internacional, com a reconhecida credibilidade de ambas as empresas.

Hoje a maior rede de rádios do segmento jornalístico está presente em 86 das 100 principais cidades brasileiras.A 
rede CBN cobre mais de 700 cidades, atingindo uma população de mais de 90 milhões de pessoas em todo o 
Brasil. Com isso, a marca se consolida como a maior rede do rádio jornalístico brasileiro. São quatro emissoras 
próprias e 38 afiliadas.
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Sobre a AFP:
A AFP é uma agência de notícias global que fornece cobertura rápida, completa e confiável dos eventos que influenciam diretamente 
o planeta e a sociedade. Com uma rede incomparável de 2.400 colaboradores de 100 nacionalidades, estendida sobre 151 países, 
a AFP também ocupa a liderança mundial em verificação digital. Nossos 2.400 colaboradores de 100 nacionalidades cobrem o 
noticiário internacional em seis idiomas, produzindo conteúdos multimídia de qualidade narrativa singular em vídeo, texto, fotos 
e gráficos.
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