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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Famecos lança programa de áudio na web

» COMUNICAÇÃO

‘PlayNews’ é produzido pelos alunos de Jornalismo Eduardo Paganella e João Vítor Ferreira

» PUBLICIDADE

A Faculdade de Comunicação Social da Pucrs (Famecos) acaba de lançar o PlayNews, um programa com
informação e bate-papo, inserido no Portal Eu Sou Famecos. Produzido pelos alunos de jornalismo
Eduardo Paganella e João Vítor Ferreira, o programa vai ao ar todas as quartas, quintas e sextas-feiras,
trazendo as principais notícias de esporte, política, cultura e atualidades.

» FOTOGRAFIA

Versão da hora

Segundo Paganella, “a iniciativa surgiu a partir de uma provocação do professor Fábian Chelkanoff, que
pediu um projeto de um programa de áudio que fosse diário”. Um dos programas será sobre esporte,
outro sobre notícias gerais do Brasil e do mundo e um terceiro especial, que trará entrevistados ou
falará de um tema específico. Para João Vitor, é o momento de aprender e exercitar. “Com este
programa estaremos mais preparados para encarar o mercado como bons profissionais”.
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Nesta sexta-feira, 11, o primeiro especial vai ao ar com convidados franceses, portugueses e africanos.
O assunto será a Copa do Mundo.
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Não existe nenhum comentário disponível para esse conteúdo no momento. Se quiser adicionar um
comentário, utilize o botão acima.
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