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Web Rádio
Câmara
estreia grade
ao vivo
Cidadão pode acompanhar
na internet o que ocorre
no Parlamento paulistano

Ouça a Web Rádio Câmara em
http://webradio.camara.sp.gov.br
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Objetivo é politizar os ouvintes,
informa o editor-chefe Carlos Maglio

A

s rádios de todo o mundo estão
passando por uma revolução:
uma aliança com a internet
que possibilita que a programação
seja ouvida em qualquer lugar, a
qualquer hora.
A Web Rádio Câmara São Paulo
não ficou atrás. Desde 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio, a Câmara Municipal de São Paulo (CMSP)
estreou a programação ao vivo de
sua rádio. Desde então, ela opera de
segunda a sexta-feira, das 9h às 20h,
com reprise aos finais de semana.
Em sua grade, constam notícias
do Legislativo paulistano, transmissões de sessões plenárias ao
vivo, serviços e entretenimento.
“Trata-se de uma nova filosofia”,

resume o editor-chefe da Web Rádio Câmara, Carlos Maglio. “Nosso objetivo é politizar os ouvintes,
vamos trocar em miúdos os grandes temas políticos que são discutidos no Parlamento.”
Diariamente, a Web Rádio Câmara São Paulo conta com as duas edições do telejornal exibido pela TV
Câmara, previsão do tempo, agenda
legislativa, informes do rodízio municipal de veículos, espaço para novos talentos da música e entrevistas.
Também são produzidos boletins sobre as atividades parlamentares, sessões plenárias, audiências
públicas, reuniões das comissões
técnicas, seminários, comemorações cívicas, homenagens, reuniões

de entidades e demais eventos realizados no Palácio Anchieta.
Maglio faz questão de ressaltar
que os boletins informativos e as
entrevistas podem ser baixados e
reproduzidos livremente por qualquer cidadão.

Espaço para músicos
A Web Rádio Câmara São Paulo
pôs sua grade à disposição de artistas iniciantes que queiram apresentar seus trabalhos. Mais de 50 músicos já disponibilizaram suas obras
para serem reproduzidas. Quem
estiver interessado em divulgar sua
produção deve entrar em contato pelo e-mail webradiocamarasp@
camara.sp.gov.br.
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