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REQUERIMENTO Nº

DE

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de Sessão Especial, a ser realizada em data oportuna, a fim de
homenagear o aniversário de um ano de funcionamento do canal de televisão CNN
Brasil.

JUSTIFICAÇÃO
Em 15 de março de 2020, quando atingida pela pandemia de Covid-19, a
população brasileira carecia mais do que nunca de acesso à informação, iniciou-se
a exibição no país do canal de tv por assinatura CNN Brasil, inteiramente dedicado
ao jornalismo.
Com a proposta de trazer uma cobertura dos fatos com viés editorial
distinto dos que já existiam no país e abertura para o debate entre posicionamentos
divergentes sobre cada tema, a emissora conquistou rapidamente seu espaço no
concorrido meio jornalístico brasileiro, chegando a brigar pela primeira colocação
em audiência já em seu primeiro ano de existência.
Convidamos, portanto, os nobres pares a apoiarem sessão especial em
homenagem ao aniversário da CNN Brasil, como mostra de apreço desta Casa ao
jornalismo nacional e à saudável proposta de debate saudável de opiniões, com
oportunidades equânimes, que rege essa emissora.
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