
Rádio Rio de Janeiro divulga Notas Fraternas, live musical espírita 

 

A tradicional emissora cristã-espírita realiza grande evento de final de ano 

 

 
 

A Rádio Rio de Janeiro, uma das maiores referências de emissora cristã-espírita no Rio de 

Janeiro, que atua no mercado radiofônico há 49 anos, está com novidade! A Live Notas 

Fraternas está sendo planejada para ser o grande evento de final de ano da Rádio, no atípico 

ano de 2020. Em uma edição totalmente gratuita, sendo transmitida pelo canal do Youtube 

da emissora, a live irá ao ar no dia 19 de dezembro, em um sábado, às 18H. 

 

Com um requisitado catálogo de trabalhos profissionais de alta qualidade e aguardados por 

grande parte da comunidade espírita, a Rádio Rio de Janeiro vem estabelecendo sua força 

nas plataformas digitais no segmento cristão-espírita. A emissora já acumula 1,3 milhões de 

visualizações, em seu canal no Youtube. 

 

A Live Notas Fraternas será realizada em benefício da programação espírita da Rádio. A 

Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de Tarso (FUNTARSO), que é a operadora da Rádio 

Rio de Janeiro, tem como principal objetivo divulgar os postulados Cristãos-Espíritas, 

incentivar a educação, a cultura e a formação moral e ética do ser humano, através dos meios 

de comunicação. 

     

O evento contará com artistas assíduos no Movimento Espírita. São eles: 

 

Ana Claudia Bittencourt: Cantora, compositora desde os 15 anos e palestrante espírita. 

Inspirada a compor pelo Espírito Áurea. Possui 4 álbuns no Spotify: Estação da Alma, Laços, 

Amigo de Luz e Tempo de Amar. No evento se destaca por ser a única menina da turma de 

artistas. 

 

Robson Ribeiro: Cantor e compositor espírita. Reverte a renda de seus CDs para a 

manutenção das atividades do Remanso Fraterno, instituição espírita que atende 220 

crianças de forma gratuita. 



 

Fabiano Calazães: Músico desde a adolescência. Começou a carreira artística no Centro 

Espírita Ibirajara. 

 

Fred Bertoli: O primeiro contato com a música foi através do violão foi aos 13 anos. O também 

tecladista, é tarefeiro no GEAC, Grupo Espírita Amor e Caridade, em Niterói, desde 2012. 

 

João Nogueira: Teve o seu primeiro contato com a música aos 11 anos de idade, no final dos 

anos 70. Posteriormente, com sua banda da época, chegou a fazer shows em vários lugares 

pelo Brasil. Já no grupo Vozes do Caminho, lançou o primeiro álbum em 1999 e o último em 

2005. 

 

Henrique Parente: Cantor lírico e de MPB. Participou de inúmeros concertos. Participa da 

Instituição Centro Espírita Discípulos de Ismael, desde 1992. Conheceu, através da Rádio 

Rio, o programa Caminho do Senhor e desde 1997 participa dos eventos musicais e 

programas da instituição.  

 

 

Márcio Haw: Guitarrista, além de eventualmente tocar nas atividades de música do 

Movimento Espírita. Participava da Banda Rádio&Vinil fundada por ele, Fabiano Calazães e 

David Oliveira, em 2009. 

 

Local: Link do Youtube 

Data: 19 de Dezembro, 2020 

Hora: 18H 

Site: https://www.radioriodejaneiro.am.br/ 

Instagram: https://www.instagram.com/radioriodejaneiro1400am/?hl=pt-br 

Facebook: https://www.facebook.com/radioriodejaneiro1400am/ 

Twitter: https://twitter.com/Radio_RJ_1400am 
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