Dicas do EBH

CADASTRAMENTO PARA RECEBER NOSSOS BOLETINS:
No final da página principal, preencha o formulário no quadro BOLETIM INFORMATIVO e
receba os boletins de lançamentos de vídeos no EBH.

COMENTAR ENTREVISTAS:
Você pode comentar qualquer um dos nossos vídeos, bastando acessá-lo e verificar o
formulário no final da página. Haverá censura prévia antes da publicação.

CONTINUAR A OUVIR A RÁDIO FORA DO SITE:
Para sair do site ou da página da Rádio e continuar ouvindo os programas, basta acionar um
dos players no final da página da Rádio (por exemplo, o Windows Media Player). Se o seu
navegador baixar o arquivo com o playlist, clique nele duas vezes para acionar o player. Assim
você pode até fechar o browser e continuar ouvindo a REBH.

QUEM DESENVOLVEU?
Quer saber quem desenvolveu o site e a logomarca? Veja no final da página "Quem Somos".

PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO
A programação da Rádio Espiritismo BH é renovada semanalmente. Os programas são
dimensionados para mudança a cada 30 ou 60 minutos. Nos intervalos, você ouve de livros
espíritas e músicas. Domingo é dia de reprise dos programas da semana anterior.
ENQUETE
Você pode votar as suas preferências de programação no final da página principal da Rádio.
FALHA NO SOM OU INFORMAÇÃO DESATUALIZADA DA RÁDIO
Pode ser necessário eventualmente acionar a tecla F5 para atualizar a transmissão da Rádio e
o conteúdo da página.

BAIXE O ÁUDIO
Você pode baixar os áudios de nossas entrevistas seguindo as instruções que se encontram
abaixo da tela do vídeo em Informações Adicionais > Áudio.
DIVULGUE O EVENTO DE SUA CASA ESPÍRITA Você pode encaminhar o cartaz do
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evento de sua instituição para nossa avaliação. Uma vez aprovado, ele será publicado em
BLOG > EVENTOS. Enderece para
con
tato@espiritismobh.net
.
SINTONIZANDO A RÁDIO ESPIRITISMOBH PELO "TUNE IN":
Se você tem celular ou tablet, nos quais se possa instalar o aplicativo Tune In, sintonize a
nossa rádio em um ambiente de Wifi
ou pelo seu plano de dados de telefonia móvel. Basta entrar na busca do
Tune In
e digitar "Espiritismo". As orientações para instalação deste aplicativo encontram-se no site
Tunein.com.
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