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Excelentíssrmo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

A Câmara Municipal de Cascavel, pot seus Vereadotes subscritores, nos teÍmos que Íegem o
art.1,51 e 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, após deliberação legislauva,
N[oção de Aplausos ao Grupo RIC Pataná, pelos 35 anos de fundação.

Dê-se ciência dessa Moção ao Excelentíssimo Senhor Leonardo Petrelli Neto, Presidente
Executivo do Gtupo RIC Paraná.

Ea Sala das Sessôes

Cascavel, tul>ro de 2022
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Exposrçào de l\Íotivos

A presente moção tem por escopo paruberizar o Grupo RIC, pelos seus 35 anos de história

Fundado na década de 1980 por Nlário Petrelli e o fllho Lconardo Petrelli, o Grupo fuc é um dos

maiores grupos de comunicação do Paranâ. Conquistando, em pouco mais de ttês décadas, o status de

maior Grupo de Comunicacào do Sul do país.

Atualmente o grupo se destaca como um dos maiores produtores de conteúdo regional do país,

com mais de 700 horas por mês, de programação ao vivo e cobertura estadual. Produzindo diariamente

conteúdos que alcançam 12 milhões de paranaenscs por mês.

Os canais de distribuição do Gtupo são fotmados pot 4 emissoras de TV afiliadas à RecotdTV -

RICw f'V Curitiba, RICw Maringá, RICw Londrina e RICw Oeste, cobrindo 99o/o do território
parânaense, zrs tádios Jovem Pan FM Curitiba, Jovem Pan FM Ponta Grossa e Jovem Pan FM Cascavel,

as rádios Jovem Pan News Curiuba, Londrina e Maringâ, a Folha FM Londrina, o portal RIC Mais e a

plataforma de estilo de vida TOPVIE§7.

Àlém disso, o Grupo Ric presta serviços de produção audiovisual, e marketing de relacionamento

para o mercado por meio de suas unidades de negócios: RIC Podcast, RIC Lab, RIC Rutal Hub, RIC

Plav e a plataforma de influenciadores SPÂRK. Â Quintal Ventures responde pelo investimento em

startups inovadoras e o braço social é atendido pelo Instituto RIC.

No ano de 2022, ao comemorar 35 anos e o lançamento de sua nova marca, o Grupo

consolida o proieto de expansão na região Oeste do Pannâ, com a inauguração de uma

multimídia, em Cascavel, no dia 6 de outubro.

V

Âs novas instalações se somam à esúuturâ de 600 m2 rr^ cidade de Toledo, que a

mercado da região, e ao escritório comercialemFoz do Iguaçu. "rr-Y

C) novo endereço na região Oestc fica no bairro Maria Lsiza e tem 800 metros quadrados. O
prédio abrtga os estúdros modernos de rádro

prograÍnâs jornalísticos e de entretenimento,

todas as tedes sociais do grupo.

O inr.cstimento em tecnologia vai garantrr alta quahdade na prod conteúdo jornalístrco e

de entretenimento. Com 2 mrlhões de pessoas aungidas no Oeste do o Grupo Ric é a única
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emprcsa de comunicacão que possur duas grandes estÍuturas de TV na região, com uma sede de 600 m2

em'Ioiedo.

I)esta forma, considetando todos motivos acttna explanados, apresentamos a presente
Àplausos, conro fotma de externar o teconhecimento ao Grupo RIC, pelos relevantes serwiços

à sociedade pârânaense, em especial ao público cascavelense, ao longo de seus 35 anos de

como pelo inr.'estitnento em sua nova estÍutura no lvlunicípio de Cascavel.
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