


A�liada a TV Cultura, a Catve oferece à sociedade informação de interesse
público e promove o aprimoramento educativo e cultural de forma
inovadora, visando à transformação qualitativa de seus telespectadores.
Estamos sempre abertos a experimentação. Buscamos novas linguagens e
formatos para expressar a diversidade brasileira, socializando a produção
do conhecimento. Nossa proposta de comunicação integrada completa-se
através do Portal Catve e da Catve FM. 

O Portal Catve é construído para garantir experiências únicas por ser
multiplataforma. Com equipes próprias espalhadas por Cascavel, Toledo,
Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Curitiba, produzimos conteúdo
jornalístico imparcial e comprometido com os fatos.
Se aconteceu na cidade que você precisa estar, está no Portal Catve.
De navegação fácil e intuitiva, o Catve.com pode ser acessado em
computadores desktop, notebooks, smartphones ou tablets e ainda
oferece total integração com as redes sociais.

A Catve FM é uma rádio diferente desde seu projeto inicial.
Leva música, cultura, informação e entretenimento através de
seus programas diferenciados e contemporâneos, que valoriza
a música boa e o bom gosto de seus ouvintes. Dirigida ao público
adulto, vem caindo nas graças de novos ouvintes. O aplicativo
da rádio está disponível para download gratuito na iTunes Store e
no Google Play. Você pode ouvir a rádio em todos os momentos,
baixar podcasts e curtir aquela música que só toca na Catve FM.

A       que faz bem



Compartilhar informação, conhecimento e educação.
Promover entretenimento, diversão e cultura.
Estas são as diretrizes da Catve.

Apresentadores renomados comandam programas que
privilegiam a comunicação ética e de responsabilidade.

Com uma grade de programação original, oferecemos ao
telespectador programas de interesse local, que trabalham temáticas
de alta relevância sobre a sua vida e a vida da sua cidade.

Um canal feito para o povo























Programas de influência nacional
na sua tv local























ABRANGÊNCIA



(45) 3301 2639
(45) 99978 6454

ezonel@catve.com.br

Ezonel Pinho Teixeira


