




O Brasil inteiro cabe na nossa tela

A Rede CNT – Central Nacional de 
Televisão é uma das principais redes de 
televisão aberta do Brasil, que distribui 
seu sinal em todas as regiões do país e 
se destaca por: 

Ser um único grupo acionário 
que controla toda a sua rede de 
distribuição, incluindo emissoras e 
retransmissoras.

Estrutura própria com 07 Emissoras 
Geradoras, 07 RTVM’S Retrnasmissoras 
na Amazônia Legal - que podem produzir 
até 6,5 horas de conteúdo regional e 
mais de 119 retransmissoras.

Permitir a possibilidade de diversos 
cortes de sinal entre as emissoras 
e retransmissoras para exibição de 
conteúdo regional.

Ser uma rede nacional com sinal digital 
próprio nas 21 maiores capitais, em mais 
de 600 cidades principais e exibição 
obrigatória de seu sinal pelas empresas 
de TV por assinatura (via satélite e cabos) 
proporcionando atingir em torno de 
70% do potencial de consumo do país.

Rede CNT, a melhor oportunidade 
para excelentes opções de negócios 
em televisão no Brasil. 

The whole Brazil on screen

The Rede CNT – Central Nacional de 
Televisão is one of the leading open TV 
networks in Brazil, which sends its sig-
nal to all the regions in the country and 
stands out for: 

Being a single shareholder group 
that controls its entire distribution 
network, including networks and sta-
tions.

Its own structure, relying on 7 broadcast 
stations, 7 retransmitter stations in the 
Legal Amazon - capable of producing up 
to 6.5 hours of regional content to more 
than 119 TV stations.

Allowing TV signal cutting among both 
the broadcast and the relay stations for 
exhibition of regional content.

Being a national network with its own 
digital signal in the 21 largest capital 
cities, in more than 600 relevant cities 
and with the mandatory broadcast of its 
signal by pay TV companies (via satel-
lite and cable) providing for the achieve-
ment of about 70% of the potential con-
sumption in the country.

Rede CNT, the best opportunity for ex-
cellent television business options in 
Brazil. 



The goals we aimed at when we decided 
to implement, from Paraná, a national 
TV network that would cover the whole 
country have been achieved.

Rede CNT is nationally consolidated 
with its owned-and-operated broadcast 
and retransmitter stations, which 
distribute its contents free of charge to 
citizens of all regions of Brazil. 
The technical structure of signal 

production and 
distribution 
u s e s 
equipment 
in digital 
format, the 
HDTV – 

High-Definition Television, from the 
world’s best brands in digital technology.
The future scenario is focused on 
digital technology integration. The 
deployment of integrated applications 
enables interaction with the viewer, who 
receives the free-to-air television signal 
in their home. We have implemented 
the CNT PLAY app, an application 
to help the viewer access the main Rede 
CNT signals live as well as the archive 
of previously broadcast programs. 

Word from the President

Os objetivos almejados quando 
decidimos implantar, a partir do 
Paraná, uma rede nacional de 
televisão que cobrisse todo o país, 
foram alcançados.

A Rede CNT está consolidada 
nacionalmente com uma 
estrutura própria de emissoras e 
retransmissoras, que distribuem os 
conteúdos exibidos de forma gratuita 

Palavra do Presidente 
para os cidadãos de todas as regiões 
do Brasil. 
A estrutura técnica de produção 
e distribuição de sinal utiliza 
equipamentos no formato digital em 
HDTV – High Definition Television, 
das melhores marcas mundiais em 
tecnologia digital.
O cenário futuro está focado na 
integração tecnológica digital. 

A implantação de aplicativos 
integrados abre uma interação 
com o telespectador que recebe 
gratuitamente o sinal de televisão 
aberta em sua casa. Implantamos 
o CNT PLAY, aplicativo que o 
telespectador acessa os principais 
sinais ao vivo da Rede CNT e 
também ao arquivo de programas 
exibidos.

Essa integração tecnológica 
com a televisão aberta permitirá 
oportunidades de negócios para 
diversas empresas nacionais e 
mundiais.
Por tudo isso, o nosso novo lema: “O 
Brasil inteiro cabe na nossa tela”.

Flávio de Castro Martinez
Presidente / President

This technological 
integration with free-
to-air television will 
open up business 
opportunities 
for various 
n a t i o n a l 
and global 
companies.
That is why 
our new 
s l o g a n 
now is: 
“ T h e 
w h o l e 
Brazil on 
screen”.



O Grupo OM – Organi-
zações Martinez foi o 

principal grupo de de-
senvolvimento das 
Regiões Oeste e 
Noroeste do Esta-
do do Paraná. 
Após conquistar 
o grau de exce-
lência no de-
senvolvimento 

regional e no 
setor agro-
pecuário, o 

Grupo OM deci-
de, nos anos 70, 
investir no ramo 
de comunicação, 

iniciando as ativida-
des com aquisição de 

emissoras de televisão 
no Estado do Paraná.

 O estilo de administração 
sustentável fez com que o 

Grupo OM conquistasse ra-
pidamente o telespectador pa-

ranaense, tornando-se referência como 
rede regional na produção de conteúdo 
local. Nos anos 90, o Grupo OM adquire 
emissoras no Rio de Janeiro e São Paulo, 
faz investimentos em retransmissoras 
em vários Estados e amplia sua cober-
tura para todo o país, concretizando 
inicialmente a Rede OM Brasil e poste-
riormente substituída pela Rede CNT – 
Central Nacional de Televisão. 
Rede CNT – Central Nacional de Televi-
são se solidifica como uma das princi-
pais redes de televisão aberta do Brasil, 
com independência editorial, compro-

metida com a ética, credibilidade e com 
objetivo de oferecer uma alta qualida-
de de programação à família brasileira, 
proporcionando uma excelente opção 
de investimentos. 

The OM – Organizações Martinez Group 
was the main development group of the 
West and Northwest Regions of the Sta-
te of Paraná. 
After achieving the level of excellence in 
regional development and in the agri-
cultural sector, the OM Group decided, 
in the seventies, to invest in the field of 
communication, starting activities with 
the acquisition of television stations in 
the State of Paraná.
The sustainable management style 
promptly captivated the viewer of the 
State of Paraná, and became a bench-

Apresentação & Histórico
mark for regional production of local 
content. In the nineties, the OM Group 
acquired TV stations in Rio de Janeiro 
and São Paulo, invested in retransmitter 
stations in many States and expanded 
its coverage to the entire country, ini-
tially forming the Rede OM Brasil, later 
replaced with the Rede CNT – Central 
Nacional de Televisão. 
Rede CNT – Central Nacional de Televi-
são then has become one of the main 
open television networks in Brazil, with 

editorial independence, commitment to 
ethics, credibility and the objective of 
offering high quality programming to 
the Brazilian family, making it an excel-
lent investment option. 

Introduction & Background



“Atuar na produção e distribuição de 
conteúdos de informação e entreteni-
mento, valorizando as características re-
gionais do Brasil”. 
A Rede CNT objetiva facilitar o relaciona-
mento com a sociedade brasileira com 
profissionalismo, rapidez e transparência. 
Valorizar o empreendedorismo abrindo 
espaço para novas produções regionais.
 
“To work with the production and distri-
bution of information and entertainment 
content, taking into account the regional 
characteristics of Brazil”. 
The Rede CNT aims at a healthy relation-
ship with the Brazilian society through 
professionalism, readiness and transpa-
rency. It values entrepreneurship by ma-
king room for new regional productions. 

“Solidificar a presença em todo o ter-
ritório nacional com investimentos em 
produção de conteúdo e distribuição 
por novas tecnologias”. 
A visão da Rede CNT indica o estímulo 
à criatividade, a presença de conteú-
dos qualificados para distribuição nos 
mercados nacional e regional utilizan-
do tecnologias de ponta, proporcio-
nando a satisfação do telespectador e 
empresas anunciantes.

“To make a solid presence throughout 
the national territory with investments 
in content production and distribution 
through new technologies”. 
The Rede CNT’s vision points to the 
encouragement of creativity, and the 
presence of qualified content for dis-
tribution in the national and regional 
markets using state-of-the-art tech-
nologies, thus fulfilling the needs of 
both the viewers and the advertising 
companies.

Mission
Missão Visão

Vision
Valores
1. Independência editorial compro-
metida com a ética e credibilidade. 
2. Respeito à sociedade. 
3. Empresa de iniciativa privada com 
valorização do desenvolvimento na-
cional. 
4. Criatividade e inovação na produção 
de conteúdo para distribuição em no-
vas tecnologias. 
5. Foco no bem estar e no crescimento 
profissional dos seus funcionários.
6. Valorização das ações de cidadania 
e democracia. 
7. Crescimento com sustentabilidade 
econômica.

1. Editorial independence committed 
to ethics and credibility. 
2. Respect to society. 
3. Privately held company that values 
national development. 
4. Creativity and innovation in the 
production of content for distribution 
through new technologies. 
5. Focus on the well-being and profes-
sional growth of its employees.
6. Appreciation of citizenship and 
democracy actions. 
7. Growth with economic sustainability.

Values



CNT HD
& Centros de Produção

A nova tecnologia HDTV High-Definition 
Television ou Televisão de Alta Definição 
trouxe um grande avanço na qualidade 
de imagens da programação das emis-
soras de televisão aberta no Brasil. 

A Rede CNT já transmite em tecnologia 
digital em toda a sua estrutura própria 
de distribuição. A estrutura dos centros 
de produção nas sedes de suas emissoras 
está preparada para produzir sua pro-
gramação no formato Full HD (Full High 
Definition) com equipamentos “top de 
linha” das melhores marcas mundiais. 

O processo de renovação tecnológica 
continua de forma acelerada para solidi-
ficar sua presença em todo o território 
nacional com conteúdos qualificados e 
a melhor imagem para o telespectador 
brasileiro.  
Rede CNT HD, abraçando o telespecta-
dor em alta definição.

The new HDTV - High-Definition Tele-
vision – technology resulted in great 
image quality improvement in the pro-
gramming of open television networks 
in Brazil. 

The Rede CNT already broadcasts using 
digital technology throughout its own 
distribution structure. The structure of 
the production centers at the headquar-
ters of its stations is prepared to pro-
duce their programs in the Full HD (Full 
High Definition) format with top-of-the-
line equipment from the best brands in 
the world. 

The technological renewal process con-
tinues at an accelerated pace to enable 

a solid presence throughout the natio-
nal territory, with qualified content and 
the best image for the Brazilian viewer.  
Rede CNT HD: embracing the viewer in 
high definition.
 

CNT HD & Production Centers



Rede CNT
Resumo

da Cobertura
Potencial

Summary of potential 
coverage

Rede CNT, uma cobertura que abraça o Brasil

Observação – Fontes:
Dados de Municípios - Setor de Engenharia, Expansão e Afiliadas 
CNT. 
População, Dom. c/ TV e N.° Médio 3,3 pessoas/domicílio com base 
em Projeções sobre Censo - PNAD IBGE. (Base Censo 2020). 
Dados de TV por assinatura (Cabo e DTH) – projeção com base na 
ANATEL (acesso ao sinal de TV via: TV A Cabo, DTH, MMDS), totali-
zando 16.373.746 assinantes. (Fonte ANATEL – Julho 2021)
* IPC – Índice do Potencial de Consumo por região (Brasil = 100%)

    

 

  
Localidades - Geradoras / Retransmissoras N.º Canais  N.º Cidades População Tesp. Potencial  ilios c/ TV IPC 
TV Station- localization  No. Channels No. Cities Population Thes. Potential Households with TV set
CNT São Paulo SP - Capital 27.1 / Americana 52.1 3 64 25.895.012 24.636.584 8.820.062 18,9482
CNT Rio de Janeiro RJ - 9.1 12 39 15.762.896 13.950.311 5.385.524 9,7335
CNT TROPICAL - Londrina 7.1 / Brasília 19.1 / Belo Horizonte 56.1 6 89 10.719.147 8.959.071 3.544.718 8,0679
CNT Rio Grande do Sul - Porto Alegre 46.1 / Caxias 31.1 3 45 4.868.472 4.393.486 1.712.339 3,3156
CNT Salvador BA - 18.1 1 21 4.145.979 3.694.126 1.482.452 2,1130
CNT Curitiba PR - 6.1 5 23 4.098.937 3.872.548 1.348.009 2,8901
RTVM CNT Manaus AM - 21.1 1 4 2.337.785 2.268.700 661.122  1,0025
RTVM CNT Belém PA - 18.1 1 11 2.728.679 2.475.569 762.226  1,0678
RTVM CNT Cuiabá MT - 6.1 1 5 941.087 923.540  291.941  0,6360
RTVM CNT Rio Branco AC - 28.1 1 2 436.654 414.476  135.711  0,1726
RTVM CNT Imperatriz MA - 20.1 1 8 355.686 318.627  110.123  0,1240
RTVM CNT Boa Vista RR - 23.1 1 2 438.451 422.768  106.758  0,1500
Retransmissoras  39 250 23.449.477 20.739.019 7.642.253 12,7243
Redes a Cabo - Estimativa sinal somente via cabo  50 13.712.771 1.225.881 371.479  8,7606
Canais a Instalar  58 64 4.639.803 4.399.596 1.440.526 1,8746

Total Cobertura Direta  133 677 114.530.836 92.694.302 33.815.243 71,5808
  Part.  12,15% 53,98% 45,11%  47,43%  72%

TOTAL BRASIL   5.570 212.178.864 205.482.688 71.295.300 100%
      
Operadoras SATÉLITE DTH - SKY, CLARO TV, OI TV, VIVO TV,  Algar TV  30.571.200 30.571.200 9.264.000
Operadoas CABOS - Claro NET, Mastercabo, TCM & outras   18.984.900 18.984.900 5.753.000
Satélite Digital  - StarOne C2 e Intelsat 11   8.712.000 8.712.000 2.640.000
      
Resumo Geral REDE CNT 133 677 172.798.936 150.962.402 51.472.243 72%

Rede CNT: coverage that embraces Brazil



A Rede CNT tem estrutura própria de distribuição
de sinal que atinge mais de 150 milhões de telespectadores 

potenciais através da cobertura direta de 7 emissoras,
7 RTVM’s – Retransmissoras amazônia legal

e mais de 119 retransmissoras.
Por ser considerada rede nacional também tem seu sinal
distribuido obrigatoriamente pelas empresas de televisão

por assinatura (Satélite/DTH e Cabos). 

The Rede CNT has its own signal distribution structure that reaches more 
than 150 million potential viewers through direct coverage

of 7 broadcasters, 7 retransmitters in the legal Amazon
and more than 119 smaller relay stations.
Since it is considered a national network,

its signal broadcast is mandatory on pay TV companies
(Satellite/DTH and Cable).





SÃO PAULO
CNT São Paulo - Canal 27.1

RIO DE JANEIRO
CNT Rio de Janeiro - Canal 9.1

CP

CP

CP

CP

CP

PARÁ
CNT Belém -  Canal 18.1

ACRE
CNT Rio Branco - Canal 28.1
CNT Cruzeiro do Sul - Canal 43.1

MATO GROSSO
CNT Cuiabá - Canal 6.1

DISTRITO
FEDERAL
CNT Tropical 
Brasília
Canal 19.1MATO GROSSO DO SUL

CNT Campo Grande
Canal 2.1

PARANÁ
CNT Curitiba - Canal 6.1

RIO GRANDE DO SUL
CNT Porto Alegre - Canal 24.1/46.1

CNT Caxias do Sul
Canal 31.1

PIAUÍ
CNT Teresina
Canal 18.1

ESPÍRITO SANTO
CNT Vitória - Canal 34.1

BELO HORIZONTE
CNT Tropical - Canal 56.1

RIO GRANDE
DO NORTE
CNT Natal - Canal 43.1

PARAÍBA
CNT João Pessoa
Canal 26.1

PERNANBUCO
CNT Recife - Canal 32.1

SERGIPE
CNT Aracajú - Canal 26.1

ALAGOAS
CNT Maceió - Canal 48.1

BAHIA
CNT Salvador - Canal 18.1

SANTA CATARINA
CNT Florianópolis 
Canal 25.1

MARANHÃO
CNT Imperatriz - Canal 20.1

CNT Tropical 
Londrina
Canal 7.1

RORAIMA
CNT Boa Vista 
Canal 23.1

AMAZONAS
CNT Manaus
Canal 21.1

Centros de 
Produção

GERADORA
RTVM
RTV

Production 
Centers

GENERATOR
RTVM
RTV

CP

DISTRIBUIÇÃO DE SINAL
Cobertura Geográfica
Geographical Coverage

DISTRIBUIÇÃO DE SINAL
VIA TV POR ASSINATURA

VIA SATÉLITE - DTH (DIRECT TO HOME)

Distribuição via Satélite Digital
STAR ONE C2/D2 + STAR ONE C3

DTH / DTH
Operadora Canal
Provider Channel
ALGAR TV 711
CLARO TV 15
OI 1 26
OI TV 2 6
VIVO TV 1 236
VIVO TV 2 245
SKY TV 14



CNT Rio de Janeiro
canal 9.1, a força carioca

Força
Regional 
das 7
Emissoras 
Geradoras

A emissora CNT Rio de Janeiro além da 
cobertura na Região Metropolitana tem 
diversas repetidoras em todo o interior, 
integrando a cobertura da capital para 
todo o Estado do Rio de Janeiro.

CNT Rio de Janeiro/RJ - Canal 9.1
Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 11,3 kW.
Antena: RYMSA – Radiacion y Microondas S/A
Cobertura: 15,7 milhões de telespectadores potenciais.
 
 

CNT Rio de Janeiro, in addition to cove-
ring the Metropolitan Area, has various 
small TV relay stations in the rural area, 
integrating the coverage of the capital 
city into all the State of Rio de Janeiro.

channel

the strength of Rio



O lema indicado no brasão da capital 
paulista cita: “Non ducor, duco” que sig-
nifica “Não sou conduzido, conduzo”.
A atitude de conduzir transformou a ci-
dade de São Paulo em uma das cidades 
mais influentes no cenário global, pois 
além de ser a cidade mais populosa do 
Brasil tem amplo impacto nas diretrizes 
financeiras do país.

CNT São Paulo
canal 27.1,
a força no centro financeiro do país

Força
Regional 
das 7
Emissoras 
Geradoras

CNT São Paulo - Canal 27.1 A sede geradora fica no município de Americana/SP, canal 52.1
Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 18 kW.
Antena: RYMSA – Radiacion y Microondas S/A
Cobertura: 25,9 milhões de telespectadores potenciais.

The motto indicated on the coat of arms 
of the capital of São Paulo says: “Non 
ducor, duco”, which means “I am not 
led, I lead”.

The leading attitude has made the 
city of São Paulo one of the most in-
fluential cities on the global stage, as 
in addition to being the most popu-
lous city in Brazil, it has a wide impact 
on the country’s financial directions.

channel

the power of the country’s financial center



As duas principais cidades do Es-
tado são a capital Porto Alegre 
e Caxias do Sul, que apresentam 
a maior população e os maiores 
resultados sócio-econômicos. 
Além da concentração indus-
trial a região tem forte apelo 
turístico pelas diversas opções 
ambientais na produção viníco-
la ou nas festas populares como 
a Festa do Vinho e o período 
natalino da serra gaúcha.
A CNT Rio Grande do Sul, com 
sede em Caxias do Sul e distri-
bui seu sinal para a Região Met-
ropolitana de Porto Alegre e a 
Serra Gaúcha. A implantação de 

Porto Alegre canal 24.1
e Caxias do Sul canal 31.1 
unindo a CNT Rio Grande do Sul
e valorizando a força do povo gaúcho

As duas principais cidades do Estado são 
a capital Porto Alegre e Caxias do Sul, 
que apresentam a maior população e os 
maiores resultados sócio-econômicos. 
A CNT Porto Alegre cobre a Região Me-
tropolitana da capital e a CNT Caxias do 
Sul distribui o seu sinal para as princi-
pais cidades da a serra gaúcha e do inte-
rior integrando o Estado.

Força
Regional 
das 7
Emissoras 
Geradoras

CNT Porto Alegre/RS - Canal 24.1 (em implantação).
Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 4,65 kW.
Antena: IF Telecom
Cobertura: 4 milhões de telespectadores potenciais

CNT Caxias do Sul/RS - Canal 31.1
Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 1,14 kW.
Antena: Transtel Conti e Cia Ltda.
Cobertura: 812 mil telespectadores potenciais

The two main cities in the state are the 
capital Porto Alegre and Caxias do Sul, 
both of which with the largest popula-
tion and the best socioeconomic results. 
CNT Porto Alegre covers the Metropoli-
tan Area of the capital city, while CNT 
Caxias do Sul sends its signal to the 
main cities in the Serra Gaúcha (south-
ern range) and the rural area that inte-
grate the State.

channel

channel

uniting Rio Grande do Sul and acknowledging the power of its people



CNT Salvador
canal 18.1,
integrando o nordeste

A cidade de Salvador – capital da Ba-
hia, foi a primeira sede da administra-
ção colonial portuguesa no Brasil, sendo 
considerada uma das primeiras cidades 
planejadas do mundo e das mais antigas 
da América.

A CNT Salvador além de valorizar o povo 
baiano tem real potencial para integrar 
as demais capitais nordestinas, inte-
grando e destacando o grande potencial 
sócio-econômico da Região Nordeste.

CNT Salvador - Canal 18.1
Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 9,2 kW.
Antena: RYMSA – Radiacion y Microondas S/A
Cobertura: 4,8 milhões de telespectadores potenciais

Força
Regional 
das 7
Emissoras 
Geradoras

The city of Salvador – capital of the State 
of Bahia, was the first headquarters of 
the Portuguese colonial administration 
in Brazil, being considered one of the 
first planned cities in the world and the 
oldest in America. 

In addition to praising the people from 
Bahia, CNT Salvador has real potential to 
integrate the other northeastern capi-
tals, connecting and highlighting the 
great socio-economic potential of the 
Northeast Region.

integrating the northeast

channel



Seja citada como a “Cidade Sorriso”, 
“Cidade Ecológica”, “Capital Social do 
Brasil”, “Cidade Modelo” ou “O melhor 
lugar para fazer negócios”, Curitiba é a 
capital do Estado do Paraná e berço da 
Rede CNT - a rede de televisão que apre-
senta ótimas oportunidades de investi-
mentos.

CNT Curitiba - Canal 6.1
Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 11,3 kW.
Antena: RYMSA – Radiacion y Microondas S/A
Cobertura: 4,1 milhões de telespectadores potenciais.

CNT Curitiba
canal 6.1, a emissora base da rede

Força
Regional 
das 7
Emissoras 
Geradoras

Whether referred to as “The Smile City”, 
“The Ecological City”, “Brazil’s Social 
Capital City”, “The Role Model City” or 
“The best place to do business”, Curitiba 
is the capital city of the State of Paraná 
and the origin of Rede CNT – the tele-
vision network that offers great invest-
ment opportunities.

channel

the base station of the network



 
A Rede CNT valorizando o aspecto de 
integração da cidade de Londrina no 
Paraná, unificou a distribuição do sinal 
para Brasília - capital do Brasil e Belo 
Horizonte capital de Minas Gerais, de-
nominando a nova operação como 
CNT TROPICAL, transformando-se num 
modelo de oportunidades para corte de 
sinais regionais.

valuing integration
Rede CNT, by valuing the integrative as-
pect of the city of Londrina in northern 
Paraná, has unified signal distribution to 
Brasília - capital city of Brazil, and Belo 
Horizonte - capital city of Minas Gerais, 
naming the new operation CNT TROPI-
CAL, and becoming an example of op-
portunities for signal cutting to regional 
signals.

Força
Regional 
das 7
Emissoras 
Geradoras

Londrina/PRCNT Tropical

canal 7.1
valorizando a integração

channel

CNT Tropical Londrina - CanaL 7.1
Transmissor: Screen Service Broadcasting Tecnologies SPA, mod. 
SDT 502UB, potência de 1,5 kW e Antena Transtel
Cobertura: 2,2 milhões de telespectadores potenciais



Brasília: Transmissor Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 
4,65 kW; Antenas Transtel e ERI.
Cobertura: 3,3 milhões de telespectadores potenciais

Brasília/DFCNT Tropical

canal 19.1
Belo Horizonte/MG 
CNT Tropicalcanal 56.1

Força
Regional 
das 7
Emissoras 
Geradoras

Belo Horizonte: Transmissor Rohde & Schwarz, mod. THU 9, 
potência de 4,65 kW; Antenas Transtel e ERI.
Cobertura: 5,2 milhões de telespectadores potenciais

Brasília, a capital federal do Brasil. É uma 
referência mundial pelo seu planejamen-
to urbanístico em soluções arquitetôni-
cas e por concentrar os destinos políti-
cos do país pela presença da Presidência 
da República, do Congresso, da Justiça e 
Ministérios. A cidade também é sede das 
embaixadas estrangeiras.

Belo Horizonte, capital do estado de 
Minas gerais, um dos principais estados 
da federação. BH é referência nacional 
e até internacional nas áreas da cultura, 
turismo, economia e participação políti-
ca da nação.

Brasília, the federal capital of Brazil. It is 
a world reference for its urban planning 
and architectural solutions and for con-
centrating the country’s political destinies 
through the presence of the Presidency of 
the Republic, Congress, Justice and Minis-
tries. The city is also home to foreign em-
bassies.

channel channel

Belo Horizonte, capital city of the State 
of Minas Gerais, one of the main federa-
tive units. It is both a national and an 
international reference in the areas of 
culture, tourism, economy and political 
engagement.



Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 4,65 kW.
Antena: IF Telecom
Cobertura: 2,7 milhões de telespectadores potenciais

Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 4,65 kW
Antena: IF Telecom
Cobertura: 2,3 milhões de telespectadores potenciais

CNT Belém/Pará

canal 18.1

Força Regional 
das 7 RTVM´S 
Retransmissoras 
da Amazônia 
Legal

CNT Manaus/Amazonas

canal 21.1channel channel



Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. THU 9, potência de 1,71 kW
Antena: IF Telecom
Cobertura: 941 mil telespectadores potenciais

CNT Rio Branco/Acre

canal 28.1

CRUZEIRO DO SUL
Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. SCV 82019, potência de 0,2 kW.
Antena: IF Telecom
Cobertura: 82 mil telespectadores potenciais

CNT Cuiabá/Mato Grosso

canal 6.1

RIO BRANCO
Transmissor: Screen Service do Brasil, mod. SDT102UB, potência de 2 kW
Antena: IF Telecom
Cobertura: 436 mil telespectadores potenciais

CNT Cruzeiro do Sul/Acre

canal 43.1

channel channel

channel

Força Regional 
das 7 RTVM´S 
Retransmissoras 
da Amazônia 
Legal



Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. TMU9evo, potência de 1,5 kW
Antena: IFTX  Broadcast
Cobertura: 438 mil telespectadores potenciais

Transmissor: Rohde & Schwarz, mod. TMU 9, potência de 1,14 kW
Antena: IF Telecom
Cobertura: 355 mil telespectadores potenciais

CNT
Boa Vista/Roraima 

canal 23.1

CNT
Imperatriz/Maranhão

canal 20.1

Força Regional 
das 7 RTVM´S 
Retransmissoras 
da Amazônia 
Legal

channel channel



Florianópolis/Santa Catarina

canal 25.1A Rede CNT,
além da cobertura

das suas emissoras geradoras
e retransmissoras

na Amazônia Legal, 
está presente nas principais

capitais do país
e mais de 600 cidades.

The Rede CNT,
in addition to the coverage

of its broadcast and retransmitter
TV stations in the Legal Amazon,

is present in the main capitals
of the country

and more than 600 cities.

channel



Vitória/Espírito Santo

canal 34.1
Recife/Pernambuco

canal 32.1channel channel



Aracaju/Sergipe

canal 26.1
João Pessoa/Paraíba

canal 26.1channel channel



Maceió/Alagoas

canal 48.1
Natal/Rio Grande do Norte

canal 43.1channel channel



Teresina/Piauí

canal 18.1
Campo Grande/
Mato Grosso do Sul

canal 2.1
channel

channel



A Rede CNT mantém estrutura própria de distribuição
de sinal em todos os seus canais nas cinco regiões geográficas 

do país, cobrindo mais de um terço
da população nas principais cidades brasileiras.

Como “Rede Nacional”, cumpre as regulamentações
da Lei do SEAC – Serviço de Acesso Condicionado

e da Lei 14.173/2021, tornando obrigatória a retransmissão
de seu sinal pelas empresas e TV paga

via satélite ou cabos.

A Rede CNT maintains its own signal distribution structure on all its channels
in the five geographic regions of the country,

covering more than a third of the population in the main Brazilian cities.

As a “National Network”, it complies with the regulations of the Law of SEAC
Serviço de Acesso Condicionado (Conditioned Access Service), and Law 14173/2021,

making the retransmission of its signal mandatory
by companies and pay TV via satellite or cables.



A região Sudeste do Brasil é composta 
por quatro Estados: São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Nessa região estão as maiores cidades, 
a maior densidade populacional, os 
maiores depósitos de minério de ferro, 
as maiores hidrelétricas, a maior rede 
rodoferroviária e os melhores portos. É 
o centro vital do país, sendo a mais im-
portante região industrial, comercial e 
financeira do país.SRegião Sudeste

Distribuição Própria de Sinal

Rio de Janeiro

Angra dos Reis

Cabo Frio

Cambuci

Campos dos Goytacazes

Itaguaí

Itaperuna

Macaé

Petrópolis

Rio de Janeiro

Teresópolis

Valença

Volta Redonda

Minas Gerais

Almenara 

Araguari

Belo Horizonte

Bocaiúva

Divinópolis

Inhapim

Ipatinga

Itabira

Itaobim

Monte Azul

Montes Claros

Nanuque

Pedra Azul

São Francisco

Sete Lagoas

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Canais

34.1

13.1

56.1

19.1

38.1

16.1

44.1

39.1

19.1

25.1

25.1

35.1

14.1

40.1

56.1

34.1

20.1

Canais

17.1

25.1

41.1

41.1

50.1

14.1

11.1

27.1

9.1 (Emissora)

27.1

9.1

22.1

Southeast
RegionAnd Its Own 
Signal Distribution

The Southeast Region of Brazil compris-
es four states: São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro and Espírito Santo. 
This region has the largest cities, the 
highest population density, the biggest 
iron ore deposits, the greatest hydro-
electric plants, the longest railroad net-
work and the best ports. It is a national 
vital center, being the most important 
industrial, commercial and financial re-
gion in the country.



Canais

52.1

25.1

47.1

52.1 

41.1

29.1

35.1

41.1

43.1

43.1

56.1

51.1

59.1

52.1

39.1

27.1

53.1

49.1

43.1

Canais

34.1

Espírito Santo

Vitória

São Paulo

Americana

Araçatuba

Bauru

Campinas

Itapeva

Jundiaí

Maracaí

Marília

Paraguaçú Paulista

Porto Feliz

Presidente Prudente

Ribeira

Ribeirão Preto

Santa Rita do Passa Quatro

São Carlos

São Paulo (Emissora)

Tatuí

Teodoro Sampaio

Tietê

EMISSORA CNT SÃO PAULO / SP

+18RetRansmissoRas
EMISSORA CNT RIO DE JANEIRO / RJ

+11RetRansmissoRas

MINAS GERAIS

17RetRansmissoRas

VITÓRIA / ES

1RetRansmissoRa



46.1

33.1

32.1

16.1

18.1

6.1

17.1

50.1

21.1

47.1

9.1

7.1 (Emissora)

15.1

6.1

19.1

16.1

6.1

12.1

15.1

16.1

50.1

14.1

50.1

41.1

17.1

30.1

53.1

26.1

Paraná

Antônio Olinto

Apucarana

Assis Chateaubriand

Bituruna

Campo Mourão

Cascavel

Cianorte

Cruz Machado

CuritibaSRegião Sul
Distribuição Própria de Sinal

A região Sul do Brasil é formada por 
três Estados: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. A população é oriun-
da de imigrantes europeus com fortes 
tradições culturais, que transformaram 
em uma região industrializada e com ex-
celente produção no setor agropecuário. 
Além de ser um grande pólo turístico, a 
Região Sul concentra em torno de 20% 
do PIB industrial do país, sendo a se-
gunda região do Brasil em número de 
trabalhadores e em valor e volume da 
produção industrial. 

Dois Vizinhos

Foz do Iguaçú

General Carneiro

Goioerê

Guarapuava

Guaratuba

Ivaiporã

Jacarezinho

Lapa

Laranjeiras do Sul

Loanda

Londrina

Maringá

Matinhos

Medianeira

Palmas

Paranaguá

Paranavaí

Pitanga

Ponta Grossa

Prudentópolis

Rio Negro

Santo Antonio da Platina

São Mateus do Sul

Telêmaco Borba

Terra Rica

Toledo

Umuarama

Canais

31.1

7.1

47.1

29.1

12.1

13.1

46.1

39.1

6.1 (Emissora)

South
RegionAnd Its Own 
Signal Distribution

The South Region of Brazil is formed by 
three states: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina and Paraná. The population 
descends primarily from European im-
migrants with strong cultural traditions, 
which translated into an industrialized 
region with excellent production in the 
agricultural sector.
In addition to being a major tourist hub, 
the South Region concentrates around 
20% of the country’s industrial GDP, be-
ing the second region in Brazil in num-
ber of workers and in value and volume 
of industrial production.



Canais

31.1

46.1

31.1

31.1 (Emissora)

31.1

41.1

47.1

24.1 (Emissora)

46.1

47.1

Rio Grande do Sul

Bento Gonçalves

Campo Bom

Canela

Caxias do Sul

Gramado

Lajeado

Osório

Porto Alegre

Porto Alegre

Sapiranga

Santa Catarina

Balneário Camboriú

Blumenau

Florianópolis

Joinville

Lages

Porto União

Canais

20.1

18.1

25.1

22.1

14.1

20.1 EMISSORA CNT CURITIBA / PR

+35RetRansmissoRas

EMISSORA CNT PORTO ALEGRE / RS

+8RetRansmissoRas

SANTA CATARINA

6RetRansmissoRas

EMISSORA
CNT LONDRINA / PR

EMISSORA
CNT CAXIAS DO SUL / RS



Piaui

Teresina

Canais

18.1N
A região Nordeste é a região brasileira 
que possui o maior número de estados 
(nove no total): Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco 
(incluindo o Distrito Estadual de Fernan-
do de Noronha e o Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo), Rio Grande do Norte 
(incluindo a Reserva Biológica Marinha 
do Atol das Rocas) e Sergipe. 
O povo nordestino é caracterizado pelas 
suas crenças religiosas e a diversidade 
folcórica, que contrapõem o esforço 
para enfrentar uma das regiões mais 
secas do país. Na últimas décadas, in-
fluenciada por novas tecnologias de ir-
rigação, a região tem apresentado pólos 
produtivos em frutas e na vinicultura.Região Nordeste

Distribuição Própria de Sinal

Maranhão

Imperatriz

Canais

21.1

RTVM (Corte Local)

Bahia

Salvador

Canais

18.1 (Emissora)

Northeast
RegionAnd Its Own 
Signal Distribution

The Northeast Region is the Brazilian re-
gion with the largest number of states 
(nine in total): Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco 
(including the State District of Fernando 
de Noronha and the Archipelago of São 
Pedro and São Paulo Paulo), Rio Grande 
do Norte (including the Atol das Rocas 
Marine Biological Reserve) and Sergipe. 
The people of the Northeast are charac-
terized by religious and folklore diver-
sity, which counteract the effort to face 
one of the driest regions in the country. 
In recent decades, influenced by new 
irrigation technologies, prolific cen-
ters of fruit and wine production have 
emerged.



Rio Grande do Norte

Natal

Canais

43.1

Sergipe

Aracajú

Itabaiana

Tobias Barreto

Canais

26.1

40.1

21.1

Pernambuco

Caruaru

Recife

Garanhuns

Petrolina

Canais

31.1

32.1

36.1

31.1

Paraíba

João Pessoa 

Cajazeiras

Campina Grande

Patos

Pombal

Sousa

Canais

26.1

35.1

33.1

38.1

23.1

18.1

Alagoas

Arapicaraca

Maceió

União dos Palmares

ALAGOAS

3RetRansmissoRas

PERNAMBUCO

4RetRansmissoRas

PARAÍBA

6RetRansmissoRas

RIO GRANDE DO NORTE

1RetRansmissoRa

PIAUI

1RetRansmissoRa

SERGIPE

3RetRansmissoRas

EMISSORA CNT SALVADOR / BA

MARANHÃO

1RetRansmissoRa

Canais

27.1

48.1

18.1



A Região Centro-Oeste é dividida em 
quatro  unidades federativas: Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Dis-
trito Federal, onde fica Brasília, a capital 
do país.É a única região brasileira que 
faz fronteira com todas as demais.
Do extrativismo mineral e vegetal, agri-
cultura e pecuária comercial a região 
tem apresentado grande destaque pela 
excelência na produção de cereais, grãos 
e carne. O investimento em pólos de 
desenvolvimento industrial tem gerado 
expressivos resultados nos segmentos 
farmacêuticos, montadoras de carros, 
equipamentos agrícolas e de empresas 
produtoras de fertilizantes.C The Midwest Region is divided into four 
federative units: Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás and the Federal 
District, where Brasília, the country’s 
capital, is located. It is the only Brazilian 
region that borders all the others.
From mineral and vegetable extraction, 
agriculture and commercial livestock 
farming, the region has shown great 
prominence for its excellence in the pro-
duction of cereals, grains and meat. In-
vestment in industrial development cen-
ters has generated significant results in 
the pharmaceutical, car assemblers, agri-
cultural equipment and fertilizer manu-
facturing segments.

Midwest
RegionAnd Its Own 
Signal DistributionORegião Centro Oeste

Distribuição Própria de Sinal



Mato Grosso do Sul 

Campo Grande

Dourados

Três Lagoas 

Canais

2.1

47.1

10.1

Canais

6.1

RTVM (Corte Local)

Mato Grosso

Cuiabá

Goiás

Planaltina

Canais

25.1

Distrito Federal

Brasília

Canais

19.1

DISTRITO FEDERAL
BRASÍLIA

1RetRansmissoRa

GOIÁS

1RetRansmissoRa

MATO GROSSO DO SUL

3RetRansmissoRas

MATO GROSSO

1RetRansmissoRa



Amazonas

Manaus

Canais

21.1 (RTVM Corte Local)

Pará

Belém

Canais

18.1 (RTVM Corte Local)

A Região Norte é formada por sete es-
tados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins, suas 
maiores e principais cidades são Manaus, 
Belém e Porto Velho. 

Está localizada entre o Maciço das Gui-
anas (ao norte), o planalto Central (ao 
sul), a Cordilheira dos Andes (a oeste) e 
o oceano Atlântico (a nordeste).

Na Região Norte está o Amazonas, que 
é o maior rio em volume de água do 
mundo e o segundo maior em extensão 
territorial com 6 568 quilômetros, per-
correndo o norte da América do Sul e 

North
RegionAnd Its Own 
Signal Distribution

The North Region comprises seven 
states: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima and ; its main and 
largest cities are Manaus, Belém and 
Porto Velho. 

It is located between the Guyana Mas-
sif (to the north), the Central Plateau 
(to the south), the Andes Mountains (to 
the west) and the Atlantic Ocean (to the 
northeast).

In the North Region is the Amazon, 
which is the largest river in water volu-
me in the world and the second largest 
in territorial extension with 6,568 km, 

running through the north of South 
America and Brazil, flowing into the 
Atlantic Ocean and irrigating through-
out its course this important ecosystem 
for the planet in the rebalance of the 
world’s climate: the Amazon. 

do Brasil, desaguando no Oceano Atlân-
tico e irrigando em todo o seu curso o 
importante ecossistema para o plane-
ta na preservação do clima mundial: a 
Amazônia. NRegião Norte

Distribuição Própria de Sinal



Roraima 

Boa Vista

Canais

23.1 (RTVM Corte Local)

Canais

28.1 (RTVM Corte Local)

43.1 (RTVM Corte Local)

Acre

Rio Branco

Cruzeiro do Sul

AMAZONAS

1RetRansmissoRa

PARÁ

1RetRansmissoRa

RORAIMA

1RetRansmissoRa

ACRE

2RetRansmissoRas



Oportunidades
de Negócio

A Rede CNT é administrada por um úni-
co grupo, permitindo assim, gerar opor-
tunidades de negócios em cortes de 
sinal entre as emissoras geradoras e as 
retransmissoras dentro das leis de tele-
comunicações do país.
A emissora geradora de um Estado, utili-
zando links por fibra ótica,  pode receber 
o conteúdo produzido em uma capital 
de outro Estado, retornando a exibição 
para a retransmissora dessa capital.
Apresentamos quatro opções de 
corte, dentro das diversas possibili-
dades dessas oportunidades de negó-
cio:

Business Opportunities

Rede CNT is under the administration 
of a single group, thus enabling busi-
ness opportunities with signal cutting 
between the broadcast and retransmit-
ter TV stations, in compliance with the 
country’s telecommunications legisla-
tion.
The broadcast station of a State, using 
fiber optic links, can receive the content 
produced in a capital of another State, 
replicating the signal to the retransmit-
ter in that capital city.
We introduce four options of signal 
cutting, considering the various pos-
sibilities of these business opportuni-
ties: 



1.Emissora CNT 
  Londrina/PR 
    Corte de sinal para retransmissoras 
    de Brasília/DF + Belo Horizonte/MG

2.Emissora CNT 
  Caxias do Sul/RS
    Corte de sinal para retransmissora
    de Campo Grande/MS

4.Emissora CNT
   Salvador/BA
   Corte de sinal para retransmissoras de
   Aracajú/SE, Maceió/AL, Redice/PE,
   João Pessoa/PB e Natal/RN

3.Emissora CNT
   Caxias do Sul/RS
   Corte de sinal para retransmissoras do 
    Estado de Santa Catarina (Florianópolis, 
   Joinvile, Blumenau, Balneário Camboriú
   e outras).

2.CNT TV Station in 
   Caxias do Sul, RS
     Signal cutting for retransmit
     ters in Campo Grande/MS

3.CNT TV Station in
   Caxias do Sul, RS
     Signal cutting for retrans   
     mitters in the State of Santa 
     Catarina (Florianópolis, Join
     vile, Blumenau, Balneário 
     Camboriú and others).

4.CNT TV Station in
   Salvador, BA
     Signal cutting for retransmit
     ters in Aracajú/SE, Maceió/
     AL, Recife/PE, João Pessoa/
     PB and Natal/RN

1.CNT TV Station in 
   Londrina, PR 
    Signal cutting for retransmit
    ters in Brasília/DF + Belo Hori
    zonte/MG



São Paulo

App CNT Play

Salvador      Porto Alegre     
Manaus

Caxias do Sul

  Cuiabá

  Belo Horizonte
Brasília

Belém  
Rio Branco Curitiba

Rio de Janeiro

Londrina

The signals, in 2022, available for individual access to the programs of the main broadcasting centers, are:

A Rede CNT, buscando integração as 
novas plataformas digitais, desenvolveu 
e disponibilizou o app CNT PLAY - apli-
cativo pelo qual o cidadão pode acessar 
gratuitamente a programação ao vivo 
da Rede CNT, como também ao arquivo 
dos programas já exibidos.
O CNT PLAY está disponível nas plata-
formas IOS e Android, tornando-se mais 
um meio eficaz para que o telespector 
tenha acesso via WEB aos conteúdos 
distribuidos pela Rede CNT.

The Rede CNT, aiming at integration 
with new digital platforms, has deve-
loped and made available the app CNT 
PLAY - application to enable citizens to 
access live, free programming from Rede 
CNT, as well as the archive with broad-
cast programs.
CNT PLAY is available on IOS and An-
droid platforms, becoming yet another 
effective means for viewer access via 
WEB to the contents distributed by the 
Rede CNT.

Os sinais, em janeiro de 2022, disponíveis para acesso 
da programação individual das principais praças de exi-
bição são:



     Porto Alegre     

DOWNLOAD GRATUITO
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CNT São Paulo 
Alameda Santos, 122 | 6.º andar | cj 602 | Bairro Paraíso 
CEP 01.419-000 | São Paulo | SP 
Fone|Fax (11) 2818.4550 | 2818.4551 
e-mail diretoria@redecnt.com.br 

CNT Rio de Janeiro 
Rua General Padilha, 134 | Bairro São Cristovão
CEP 20.920-390 | Rio de Janeiro | RJ 
Fone (21) 2113.1650 | Fax (21) 2113.1686
e-mail diretoria@redecnt.com.br 

CNT Curitiba 
Rua Francisco Caron, 1.100 | Bairro Pilarzinho 
CEP 82.120-200 | Curitiba | PR
Fone (41) 2169.7250 | 2169.7256 | Fax (41) 2169.7380
e-mail diretoria@recnt.com.br 

CNT Salvador 
Av. Heitor Miguel Calmon, 221
CEP 40.110-900 | Salvador | BA
Fone (71) 3014.0670 
e-mail diretoria@redecnt.com.br

CNT Americana SP 
Rua XII de Novembro, 180 | Sala 35 | Bairro Centro 
CEP 13.465-490 | Americana | SP 
Fone|Fax (19) 2109.0950 
e-mail diretoria@redecnt.com.br 

CNT Londrina 
Rua Celso Garcia Cid. | Km 380 | Cx 951
CEP 86.055-230 | Londrina | PR
Fone (43) 4009.1850 | Fax: (43) 4009.1876
e-mail diretoria@redecnt.com.br 

CNT Caxias do Sul RS
Rua Dal Canalle, 2186 | Sala 5011 | Cj. Alvorada | Bairro Exposição
CEP 95.080-150 | Caxias do Sul | RS
Fone (54) 3533.0000
email diretoria@redecnt.com.br
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