
Em Crateús, no interior do Ceará, 
a vontade de tirar a CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) faz com 
que jovens e adultos participem de 
aulas de alfabetização. O curso, que 
usa o método Paulo Freire, recorre a 
referências do trânsito para motivar 
os estudantes.
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BRASILEIRO QUER TRANSPORTE PÚBLICO SEGURO
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FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELA ECT

Com 400 mil habitantes e barreiras 
naturais que impedem a ampliação do 
sistema viário, Florianópolis investe 
agora em conscientização e reedu- 
cação dos motoristas para diminuir  
os números de acidentes, mortos 
e feridos no trânsito. Para isso,  
contratou a ONG Global Road Safety 
Partnership.

Os Doutores da Alegria, trupe de 
palhaços conhecida nacionalmente 
por animar alas pediátricas de hos-
pitais, invadiram a programação da 
Rádio Eldorado (SP) para falar de 
trânsito. Os atores satirizam situa-
ções cotidianas, mostrando atitudes 
perigosas e chamando atenção para 
as conseqüências.

BOM HUMOR PARA  ENCARAR O  TRÂNSITO

Os Doutores da Alegria Wellington Nogueira (esq) e Ângelo Brandini

CNH ESTIMULA ALfABETIzAçãO
Arquivo Guarda Municipal de Crateús

O Instituto de Mobilidade Sustentá-
vel Ruaviva, de Belo Horizonte, trabalha 
para que as ruas das cidades brasilei-
ras voltem a ser um local de encontro 
entre as pessoas. Leia o que diz Maílla 
de Faria Soares, coordenadora da ONG, 
que acredita que um dos problemas 
das metrópoles é a centralização  
excessiva em carros particulares.

RUA:  CARRO dEMAIS , 
V IdA  dE  MENOS

fLORIANóPOL IS  
fOCA  REEdUCAçãO

(Página 7)
Alunos durante aula de alfabetização em Crateús (CE)

(Página 8)

Adriane Fonseca/ V.A.Comunicações

Para diminuir os congestionamen-
tos no trânsito, brasileiros querem 
melhorias no transporte público, 
expansão do sistema viário e mais 
investimento em educação. Os resul-
tados apareceram na terceira pesqui-
sa nacional de opinião realizada pela 
Abramcet/Synovate Brasil, que ouviu 
1.500 motoristas e não-motoristas 
de São Paulo, Rio, Salvador, Forta-
leza, Recife, Porto Alegre, Curitiba 
e Belo Horizonte.   Confira os dados 
da pesquisa, realizada de 12 a 16 
de julho.
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Conforme havíamos informa-
do em nossos boletins anterio-
res, estamos apresentando uma 
nova pesquisa ABRAMCET/Synovate 
Brasil, onde procuramos saber o 
que a população  brasileira pensa e 
quer para o trânsito. A pesquisa foi 
realizada entre o período de 12 a 26 
de julho em oito capitais brasileiras, 
mais quatro grandes cidades do Es-
tão de São Paulo.

Do nosso ponto de vista, foi alenta-
dor saber que a população percebe a 
necessidade de programas de educa-
ção no trânsito, de transporte público 
seguro e rápido, além da necessidade 
de disciplinar a circulação de veículos 
de grande porte nas cidades.  Por 
outro lado, preocupa que essa mesma 
população,  vítima dos acidentes, não 
elegeram a redução da velocidade 
como uma prioridade. Será que ela 
não percebe que a velocidade é uma 
das maiores causas dos acidentes 
do trânsito? Falta estatística e divul-
gação.

Outro ponto interessante na pes-
quisa é a ausência da percepção 
da população entrevistada, para a 
pergunta  “O que  fazer com os bu-
racos”. Os entrevistados elegem a 
“Manutenção Periódica no Asfalto”, 
como prioridade, o que é justo, afinal 
sofrem o impacto direto do problema. 
Mas e a fiscalização para o excesso 
de peso? Será que o excesso de peso 
não é um dos fatores contribuintes 
para o péssimo estado das nossas 
rodovias,  além de motivo para gran-
des acidentes?

Enfim, a pesquisa certamente tem 
muitas leituras que poderão ajudar 
as nossas autoridades na elaboração 
das suas políticas de gerenciamento 
do trânsito brasileiro. Gostaríamos 
muito que estes temas fossem discu-
tidos para buscarmos soluções ime-
diatas para os graves problemas que 
são gerados pelo nosso trânsito.

Ainda na nossa linha da divulgação 
dos trabalhos para a educação e cons-
cientização que são realizados pelo 
Brasil afora, mostramos aos nossos 
leitores o trabalho realizado pelos 
Doutores da Alegria e o emocionante 
projeto  “Educação para o Trânsito” 
, que vem sendo realizado no muni-
cípio de Crateús (CE). Apresentamos 
ainda os trabalhos realizados pelas 
ONG´s  Rua Viva, em Minas Gerais e 
pela Global Road Safety Partnership, 
em Florianópolis.

Na área da legislação, continuamos 
a acompanhar o andamento do Pro-
jeto de Lei 5.453, que transforma o 
DENATRAN  em uma autarquia, com 
autonomia administrativa e financeira. 
O projeto agora foi encaminhado à 
Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, sendo designado como 
relator o ilustre Deputado Ary Kara. 
Esperamos que essa transformação dê 
ao DENATRAN a independência admi-
nistrativa e financeira necessária à sua 
reorganização e ampliação da sua área 
de atuação, investindo principalmente 
nas áreas técnicas de engenharia  e 
segurança de trânsito. Se não conse-
guimos chegar aos níveis de um NTSB 
(National Transportation Safety Board,  
www.ntsb.gov), que pelo menos seja 
criada uma sólida base para termos 
no Brasil uma organização que  opere 
naqueles moldes na área de trânsito.

Silvio Médici - Presidente

No último dia 16 de agosto, o en-
genheiro Angelo José Barros Leite 
tomou posse como presidente da 
Abetrans (Associação Brasileira de 
Empresas do Setor de Trânsito), 
substituindo Francisco Baltazar Neto. 
O presidente da Abramcet, Silvio 
Médici, compareceu à solenidade e 
desejou sucesso ao seu novo colega.

ABETRANS TEM NOVO PRESIdENTE
Júlio César/Abetrans

Baltazar Neto, Médici (centro) e Barros Leite
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Por Vanessa Teles

No município de Crateús, localiza-
do a 365 km da capital do Ceará, 
carteira de motorista virou incen-

tivo para que os analfabetos da cida-
de participem de um curso gratuito 
de alfabetização com direcionamento 
para o trânsito.

O projeto “Educação para o Trân-
sito” ensina a ler e escrever usando 
como ferramentas de interesse o 
universo do trânsito, placas, sinais e 
a própria legislação.

O método utilizado para alfabeti-
zar os alunos é o desenvolvido pelo 
educador Paulo Freire (“Educação de 
Jovens e Adultos”), morto em maio de 
1997. Neste método, são utilizadas 
palavras-chave direcionadas para que 
os alunos possam assimilar o conte-
údo melhor e mais rápido.

A parceria foi promovida pela Guar-
da Municipal, Detran, Auto-Escola 
Líder e Secretaria da Educação de 
Crateús, que colocou à disposição 
da iniciativa três professores e três 
salas de aula com capacidade para 25 
alunos cada. As aulas acontecem no 
período noturno e contam com apro-
ximadamente 75 alunos. A Guarda 
Municipal capacitou os professores 

EM CRATEÚS, CIdAdANIA E TRÂNSITO JUNTOS
Carteira de motorista é motivação para que jovens e analfabetos aprendam a ler e escrever

Moradores de Crateús assistem aulas de alfabetização cujo tema está voltado para o trânsito; professores usam referencias cotidianas durante o curso.

com base na disciplina “Trânsito”, 
que já inclui na grade curricular Legis-
lação, Código de Trânsito Brasileiro 
e noções de primeiros-socorros. O 
Detran entrou na parceria fornecendo 
material didático. As 30 horas-aula 
obrigatórias ficam por conta da auto-
escola.

Para o comandante da Guarda 
Municipal e idealizador do projeto 
Romildo Marçal, o custo para o aluno 
obter a CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) será de R$ 90,00, valor 
equivalente às despesas do Detran.

Os custos do projeto foram dividi-
dos entre as partes, que custearam 
material didático, mão-de-obra e 
infra-estrutura.

O curso teve inicio no final de maio 
com previsão de um ano ou até as-
similação do conteúdo por parte do 
aluno. Segundo o comandante, a idéia 
surgiu após constatar a dificuldade de 
retirada da CNH por moradores não-
alfabetizados da zona rural.

“Em 45 dias, houve uma evolução 
muito grande no desenvolvimento 
da alfabetização. Toda equipe está 
ansiosa para que algum aluno de-
pois de alfabetizado se submeta ao 
exame para obter a CNH”, completa 
Marçal.

Arquivo Guarda Municipal de Crateús

O método Paulo Freire, utilizado 
na alfabetização de condutores em 
Crateús, teve sua origem na década 
de 60 e vai além de uma simples 
alfabetização. Propõe e estimula 
jovens e adultos analfabetos no 
seu contexto social e político, na 
sua realidade.

O método é estruturado em três 
etapas: a da “investigação”, quan-
do o aluno e professor buscam, 
no universo vocabular do aluno 
e da sociedade onde ele vive, as 
palavras e temas centrais de sua 
biografia.

A etapa de “tematização”, quan-
do alunos e professor codificam 
e decodificam esses temas, bus-
cando o seu significado social, 
tomando, assim, consciência do 
mundo vivido.

E, finalmente, a etapa de “pro-
blematização”, quando eles pas-
sam a ter visão crítica do mundo, 
partindo para a transformação do 
contexto em que vivem.

PAULO fRE IRE 
CRIOU  MéTOdO
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Por Victor Agostinho

Atenção senhores políticos in-
teressados em direcionar seus 
futuros mandatos para o trânsi-

to: a população brasileira acredita 
que para resolver os problemas de 
congestionamento nas cidades, as 
administrações municipais devem 
investir o dinheiro dos impostos em 

BRASILE IRO  QUER TRANSPORTE  PÚBL ICO,  MAIS  RUAS  E  EdUCAçãO
Pesquisa nacional Abramcet/Synovate Brasil mostra o que a população sugere para diminuir os congestionamentos nos centros urbanos

transporte público seguro e rápido 
(63%), em obras para a expansão 
da malha viária (54%), em projetos 
sérios de educação (41%), em cria-
ção de horários alternativos para a 
circulação de caminhões (32%) e em 
melhoria na sinalização (28%).

Deixar o carro em casa e pegar 
carona com um colega também é 
uma das opções consideradas por 

um quinto da população brasileira, 
segundo a mais recente pesquisa 
nacional de opinião da Abramcet/Sy-
novate Brasil, realizada entre os dias 
12 de julho a 26 de julho.

O estudo ouviu 1.500 brasileiros, 
motoristas e não-motoristas em São 
Paulo, Ribeirão Preto (SP), Santos 
(SP), São José dos Campos (SP), 
Campinas (SP), Rio, Salvador, Forta-
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BRASILE IRO  QUER TRANSPORTE  PÚBL ICO,  MAIS  RUAS  E  EdUCAçãO
Pesquisa nacional Abramcet/Synovate Brasil mostra o que a população sugere para diminuir os congestionamentos nos centros urbanos

leza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e 
Belo Horizonte.

Esta é a terceira pesquisa nacional 
patrocinada pela Abramcet, além 
de outros estudos regionais (Porto 
Alegre e Florianópolis) sobre trânsito 
encomendados pela associação.

Segundo Silvio Médici, presidente 
da Abramcet, os dados serão envia-
dos aos principais órgãos de trânsito 

do país para que as equipes tenham 
embasamento teórico antes de orde-
nar o tráfego das cidades. “Já sabe-
mos o que o brasileiro pensa sobre 
os radares, sabemos o que o irrita 
no trânsito e agora tomamos ciência 
do quê, exatamente, ele quer que 
seja feito para melhorar o trânsito”, 
afirma.

Entre as propostas feitas, apenas 

13% dos brasileiros acreditam que 
mudando o Código de Trânsito Bra-
sileiro o trânsito melhoraria. Curitiba 
é a capital onde menos brasileiros 
sugeriram mudar a legislação (8%). 
Os que mais querem alterações na le-
gislação de trânsito são os moradores 
de Porto Alegre (24%).

Esta pesquisa pode ser reproduzida 
mediante citação da fonte.
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A SUSTENTáVEL MOBILIdAdE dO SER
ONG mineira desenvolve projetos de assessoria para prefeituras com problemas no sistema viário

ORuaviva -Instituto da Mobilidade 
Sustentável- é uma organização 
não-governamental que tem o obje-

tivo de incentivar os meios de transporte 
alternativos e públicos, combatendo 
a centralização excessiva em veículos 
particulares e retomando a função social 
da rua. Criado 
em 1999 por 
e x -ges to r es 
de transportes 
e trânsito, o 
Ruaviva tem 
sede em Belo 
Horizonte e 
conta com 14 
conselheiros 
e s p a l h ad o s 
pelo Brasi l , 
assessorando 
prefeituras em 
projetos viá-
rios, estudos, 
diagnósticos 
e cursos de 
capacitação.  
Também pro-
move  o “Na ci-
dade sem meu 
carro”, em que 
é sugerido à 
população dei-
xar o carro em 
casa.

E n t r e  o s 
principais par-
ceiros da ONG, 
estão o Minis-
tério das Ci-
dades, a PUC/
MG (Pontifícia 
Universidade 
Católica) e a ANTP (Associação Nacional 
dos Transportes Públicos).

Em entrevista ao Abramcet News, a 
coordenadora do Ruaviva Maílla de Faria 
Soares explica como o instituto trabalha 
e as principais medidas a serem tomadas 
para que o trânsito brasileiro se torne 
mais justo e pacífico.

***

Abramcet News - Qual é a função social 
da rua? Porque esta função está sendo 
perdida?

Maílla de Faria Soares - A rua tem 
função social de encontro entre as 
pessoas, de sociabilidade, de tro-
cas econômicas e de experiências. 
A rua deveria ser um local tran-

qüilo, onde as pessoas pudessem 
parar e conversar. Hoje, ela não 
cumpre este papel por causa da 
violência, do individualismo e do 
excesso de carros. As pessoas não 
vivem mais a rua, apenas passam 
pela rua. 

Abramcet News - O que é a mobilidade 
pública sustentável?

Maílla - A mobilidade pública sus-
tentável é algo que a administração 
pública tem que prover aos cidadãos, 
permitindo que eles consigam ir ao 
trabalho e se locomover para o lazer, 
a saúde e a educação. A cidade fica 
muito centrada em carros e cabe à 
administração pública proporcionar 
outros modos de transporte como 
ônibus, metrôs, trólebus, ciclovias e 
calçadas. 

Abramcet News - O que ganham os 
cidadãos que deixam o carro de lado e 
optam por outros meios?

Maílla - Em primeiro lugar, ganham 

em qualidade de vida. Além disso, 
deixa-se o estresse e a poluição dos 
congestionamentos de lado e come-
çamos a vivenciar a cidade. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde, em 
cidades grandes, as crianças já nas-
cem com grandes chances de terem 

p r o b l e m a s 
pulmonares. 
Se pensar-
mos em cus-
to-benefício, 
já que quase 
80% da polui-
ção atmosfé-
rica vem dos 
transportes, 
o ônibus tam-
bém polui , 
mas carrega 
40 pessoas.

A b r a m c e t 
News - Como 
promover uma 
campanha para 
tirar o foco dos 
automóveis em 
cidades com 
grande popula-
ção e grandes 
distâncias?

Maílla - Em 
cidades como 
São Paulo e 
Belo Horizon-
te, que cres-
cem desorde-
nadamente, 
prec isar ía -
mos minimi-
zar a neces-

sidade de deslocamento. A solução 
mais sustentável seria construir cen-
tros urbanos nas áreas residenciais, 
com serviços comerciais, de saúde 
e de educação. Assim, quando as 
pessoas precisassem sair, não teriam 
tanta necessidade de usar veículos. 

Abramcet News - Que mecanismos o 
Brasil deve utilizar para priorizar a paz 
no trânsito?

Maílla  - Acho que a prioridade deve 
ser mecanismos de redução de veloci-
dade e meios para se coibir o uso de 
álcool e drogas na direção. Travessias 
elevadas de pedestres, rotatórias, 
lombadas eletrônicas e radares são 
ótimos instrumentos para conseguir-
mos a redução de acidentes.

Divulgação

Maílla de Faria Soares, coordenadora do Ruaviva - Instituto da Mobilidade Sustentável
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Por Adriane Fonseca

APrefeitura de Florianópolis quer 
diminuir as estatísticas negativas 
do trânsito da cidade apostando 

na conscientização e na reeducação 
de seus motoristas e pedestres. Para 
isso, contratou a GRSP (Global Road 
Safety Partnership), uma ONG que 
atua em outras cidades brasileiras 
e também fora do país.

Com cerca de 400 mil habitantes, 
de acordo com o IBGE, e uma frota 
com mais de 1,5 milhão de veículos, 
Florianópolis passa por um projeto 
de expansão que tem apontado 
graves problemas em seu sistema 
viário. O fato de que 62% de seu 
espaço urbano fazem parte de uma 
área de preservação permanente, 
dificulta a ampliação deste sistema. 
No verão, Florianópolis recebe 750 
mil turistas, quase o dobro de sua 
população, fato que também contri-
bui para o caos no trânsito.

Após uma indicação da concessio-
nária Renault, um conjunto de ativi-
dades foi proposto à Florianópolis, 
tendo como base o Plano Diretor 
do município e outras cidades as-
sessoradas.

Segundo Jose Cardita, diretor 
da GRSP, as cidades brasileiras 
que recebem o apoio da ONG têm 
registrado diminuição de 20% a 
40% dos acidentes. “A Estratégia de 
Proatividade e Parceria é a mesma 
para todas as cidades. No entanto, 

Cardita, da Global Road Safety Partnership

fLORIANóPOLIS APOSTA NA CONSCIENTIzAçãO
Parceria com a ONG Global Road Safety Partnership busca a diminuição de acidentes, mortos e feridos no trânsito

o trabalho permite uma adequada 
adaptação a cada cidade”, explica 
o diretor da ONG.

O trabalho se iniciou com o levan-
tamento de dados e o diagnóstico 
dos problemas no trânsito. Entre 
eles, o acordo deve priorizar o cen-
tro da cidade com campanhas que 
promovam o uso do transporte 
urbano, meios não-motorizados e o 
transporte marítimo.

As escolas também recebem aten-
ção especial, sendo estimuladas a 
desenvolver  educação voltada para 
o trânsito. As instituições que con-
seguem ter menos alunos envolvidos 
em acidentes são premiadas com 
divulgação na mídia.

Motoboys, taxistas e motoristas de 
vans também serão foco de trabalho 
intenso. No caso dos taxistas, o táxi 

que permanecer seis meses sem en-
volvimento em acidentes, receberá 
um selo-prêmio que estimulará o 
embarque de passageiros.

O diretor-presidente do IPUF (Ins-
tituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis) Hildo Raimundo da 
Rosa, acredita que a preocupação 
com o trânsito é necessária em 
todas as cidades. “A idéia é cons-
cientizar a população para acabar 
com o problema. Trata-se de uma 
reeducação em médio e longo pra-
zos, que já deveria ter sido iniciada”, 
conta.

Além de Florianópolis, Juiz de Fora 
(em Minas Gerais), Macaé e Resende 
(no Rio de Janeiro), São Caetano do 
Sul, Indaiatuba e Araraquara (em 
São Paulo) e Gravataí (no Rio Gran-
de do Sul), também já realizaram a 
mesma parceria com a ONG.

IPUF e GRSP não quiseram divul-
gar o valor do contrato.

Global - Fundada pelo Banco Mun-
dial em 1999, a Global Road Safety 
Partnership tem sede em Genebra, 
na Suíça. A organização dedica-se a 
auxiliar países em desenvolvimento 
e em transição. As cidades traba-
lhadas têm entre 100 mil e 600 mil 
habitantes.

Entre os membros-contribuintes 
da GRSP estão a ONU, a Organização 
Mundial de Saúde, a Cruz Vermelha, 
o Banco Interamericano de Desen-
volvimento, a Shell, a Ford, a Toyota, 
a Renault e a General Motors.

Indrusiak/Flickr

Vista aérea da capital catarinense; urbanização da cidade não comporta abertura de novas avenidas
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Os Doutores 
da Alegria, 
trupe de 

palhaços que 
desde 1991 
levanta o as-
tral de doentes 
em hospitais, 
invadiram o rá-
dio para, com 
bom-humor, 
dar dicas aos 
motoristas so-
bre o trânsito 
cidadão. 

A Rádio Pára-
choque, nome 
do programa 
estrelado pe-
los Doutores 
da  A l e g r i a , 
estreou dia 1º 
de junho. Em 
cinco inserções 
diárias, com 
cerca de um 
minuto cada, 
os atores dão 
vida a objetos 
(farol, lanter-
na, buzina...) 
e, em diálogos 
improváveis, 
c h a m a m  a 
atenção para 
atitudes que 
podem melho-
rar a convivên-

ISSO é PALHAçAdA!
Trupe Doutores da Alegria leva pela Rádio Eldorado de São Paulo descontração e dicas para um trânsito civilizado

da Rádio, quando se cogitou a parceria 
com os “Doutores”, para dar tratamento 
diferenciado à cansativa rotina de quem 
sai às ruas. “Queríamos uma abordagem 
madura, uma forma civilizada e bem-
humorada de falar dos acontecimentos 
rotineiros do trânsito”, afirma o gerente-
executivo.

A partir daí, Wellington Nogueira 
(primeiro Doutor da Alegria brasilei-
ro) e Ângelo Brandini, integrantes da 
equipe dos “Doutores”, idealizaram a 
personificação de objetos do trânsito 
como o carro velho, o carro novo, a faixa 
de pedestres, a seta e os pneus, que, 
conversando entre si, expõe problemas 
e falam diretamente aos motoristas, 
satirizando atitudes perigosas ou não-
indicadas no trânsito. Também foram 
criados o palhaço-repórter Rebimboca e 
um helicóptero falante, o Geraldito, que 
dá dicas sobre o trânsito e homenageia 

Em 1986, o norte-americano Michael 
Christensen, durante apresentação em 
um hospital de Nova York, teve a idéia 
de visitar as crianças que estavam hos-
pitalizadas e não puderam participar do 
evento. Nascia aí o projeto Clown Care 
Unit, que na versão brasileira recebeu o 
nome de Doutores da Alegria.

Em 1991, após três anos de treina-
mento no grupo de Nova York, o ator 
Wellington Nogueira iniciou no Brasil 
um trabalho que seria o precursor do 
Doutores da Alegria: no antigo Hospital 
e Maternidade Nossa Senhora de Lurdes 
(atual Hospital da Criança), as primeiras 
crianças brasileiras iniciavam um trata-
mento à “base de alegria”.

A trupe conta hoje com 37 palhaços 
pelo Brasil, espalhados nas sedes de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Só 
em São Paulo, são 28 palhaços, que 
também auxiliam na formação de mais 
de 800 profissionais de saúde e ensinam 
técnicas teatrais a jovens de baixa renda 
que se identificam com o projeto.

Os Doutores da Alegria foram clas-
sificados pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) como uma das 40 me-
lhores práticas sociais do mundo, além 
de já terem recebido 19 prêmios por sua 
atuação –entre eles, Prêmio Criança da 
Fundação Abrinq, Prêmio USP de Direi-
tos Humanos e Prêmio de Dubai (ONU). 
O grupo tem atualmente três livros, uma 
coletânea de poemas e um periódico 
publicados, além de um filme.

cia entre as partes fundamentais do 
trânsito: motoristas e pedestres.

Os boletins são sempre lúdicos e não 
têm data para abandonar a programa-
ção, segundo Márcio Lino Gonçalves, 
gerente-executivo da Rádio Eldorado. Os 
boletins podem ser ouvidos nas freqüên-
cias AM (700) e FM (92,9).

De acordo com pesquisa nacional Abra-
mcet/Synovate sobre trânsito, realizada 
em fevereiro deste ano, 61% dos brasilei-
ros disseram que o congestionamento é o 
que mais irrita e contribui para a diminui-
ção da qualidade de vida no país.

Segundo os “Doutores”, a mistura 
incomum entre trânsito e humor tem 
o objetivo de promover a reeducação e 
a paz no trânsito, chamando a atenção 
para o respeito e a convivência saudável 
nas ruas de São Paulo. 

Gonçalves conta que a idéia nasceu 
em um workshop dos departamentos 

Geraldo Nunes, principal “repórter aé-
reo” da Eldorado.

Novo olhar - Esta é a primeira vez que 
os Doutores da Alegria trabalham com 
uma emissora de rádio. Durante as gra-
vações em estúdio, a criatividade se alia 
à concentração para que o resultado seja 
ao mesmo tempo sério e divertido.

O ator Ângelo Brandini, além de 
cuidar da criação dos personagens 
e textos em parceria com Wellington 
Nogueira, também interpreta o repórter 
Rebimboca. Segundo ele, a novidade 
está no tratamento da informação. “O 
tema já foi bastante discutido e por 
isso tratamos sob um novo olhar. O 
palhaço não pretende dar nenhuma 
lição, mas provocar uma reflexão do 
público”, conta.

Já foram produzidos 40 boletins.  
A Rádio Eldorado não informou os cus-
tos com a produção do programa.

TRABALHO TEVE
IN íC IO  EM 86

Adriane Fonseca/V.A. Comunicações

Os atores Wellington Nogueira e Ângelo Brandini gravam o programa na Rádio Eldorado
Arquivo Rádio Eldorado

Brandini, paramentado como Repórter Rebimboca, entrevista uma ambulância para o programa Pára-choque


