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))EDITORIAL
CRIAR BRASIL: 18 anos no ar
Chegar à maioridade não é fácil. Um caminho de
aprendizado e amadurecimento. E chegamos lá. O
CRIAR BRASIL faz 18 anos e não faltam motivos para
comemorar.
Coordenação e equipe afinadas com os projetos têm
disposição de sobra pra encarar o dia-a-dia. Criamos o
tempo todo: gravamos entrevistas, redigimos roteiros,
produzimos vídeos, elaboramos novos projetos e por aí
vai. Trabalho intenso, mas com a certeza de que
estamos no caminho certo: o da comunicação cidadã. E isso só é possível porque
contamos com parcerias que viabilizam os projetos e também com os nossos parceiros
de sempre, os radialistas comunitários.
Assim como todo jovem de 18 anos, estamos conectados o tempo todo. Com o Radiotube
trocamos informações cidadãs com mais de 2.700 usuários de todo o Brasil e da América
Latina. Fazemos programa ao vivo para o público jovem - ZoaSom, a série Sintonia SESC
SENAC que comemora junto com a gente 10 anos no ar e temos o prazer de estar perto
dos comunicadores parceiros de todo o Brasil com as capacitações. Sim, temos fôlego
pra muito mais. Fôlego de um jovem de 18 anos que já andou por muitas estradas mas
tem muito ainda o que caminhar.

ZOASOM((
E dá-lhe mais aniversário: 2 anos de ZoaSom!
No último dia 9 de agosto, o ZoaSom comemorou dois anos no ar pelas
ondas da Rádio MEC AM. Ao som de sax, trompetes e tubas a Orquestra Voadora
comandou a festa com muito estilo e animação.
A edição especial do programa contou com uma plateia repleta de
pessoas que, no palco ou nos bastidores, marcaram a história do
ZoaSom. Entre os convidados estavam a ex- apresentadora Camila
Romana, o idealizador do ZoaSom Zé Zuca, o radialista
Amaury,toda a galera do CRIAR BRASIL e a coordenadora da
programação da MEC AM Liara Avelar, que falou dos primeiros
passos para o surgimento do programa.
“O ZoaSom vem de um antigo desejo da emissora de retomar a
programação jovem. Chamamos professores e fizemos visitas
nas universidades. Foi justamente no ambiente universitário
que surgiu a ideia do formato do programa com entrevistas, espaço para divulgar novas
bandas e levantar discussões,” disse Liara.
E foi relembrando as curiosidades dos aniversários e celebrando as conquistas de 106
programas que o ZoaSom comemorou os seus dois anos, sempre com desejo de vida
longa para o programa que veio renovar a programação da Rádio MEC AM.

))RADIOTUBE
As capacitações do Radiotube dão mais um passo para articular
comunicadores de todo o país. Depois do Centro-Oeste, Sudeste e
Nordeste, os encontros que discutem técnicas de áudio, vídeo e o
compartilhamento de informações chegam ao Sul e ao Norte do Brasil.
Nesse processo, um fator tem sido determinante: as parcerias. Com elas, o
projeto tem conseguido alcançar seus objetivos de incrementar e
sensibilizar jovens, comunicadores e ativistas dos Direitos da Criança e do
Adolescente em todo o Brasil. Esse apoio se dá na maioria das vezes na
cessão de espaço para o desenvolvimento de atividades das apresentações teóricas, nas oficinas
práticas de rádio e vídeo, e também na indicação de participantes.
Para a Capacitação Sul, a ser realizada nos dias 28 e 29 de agosto, já está confirmado o apoio do NTM
Núcleo de Tecnologia Municipal de Florianópolis, que vai ceder suas instalações para os mais de 20
participantes inscritos.
Para setembro, na última etapa, o Radiotube fechou parceria com o CDI-CESUPA, para realização das
atividades que vão reunir comunicadores comunitários do Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá,
Rondônia e Roraima.
Nova Jornada
E também tem novidade em vídeo. Estamos produzindo uma nova série
'Jornada Um Olhar Sobre o Mundo do Trabalho'. Este ano, os vídeos,
que fazem parte do projeto Radiotube, vão abordar temas como
sustentabilidade, trabalhadores com deficiência, a comunicação
alternativa. A primeira série foi veiculada em 12 emissoras de TV,
especialmente públicas, comunitárias e educativas de vários estados. A
intenção é ampliar a rede. As emissoras interessadas em veicular os
vídeos de 10 minutos devem entrar em contato com o CRIAR BRASIL. A série,
que traz análise de especialistas e depoimentos de trabalhadores, é fruto de
parceria com a CUT/RJ.

Patrocínio

Rádio Coité FM Cidadania e resistência
Em Conceição do Coité, interior do estado da Bahia, surgiram poetas
e cordelistas mostrando que existe muita vida além do plantio de
sisal, feijão e milho, tão comuns na região. Mas além de agricultura e
de arte, o município também gerou a Rádio Coité FM.
A emissora foi criada em 1998, quando lideranças da comunidade
coiteense se reuniram em busca de um meio alternativo de
comunicação, já que a rádio comercial que existia na cidade estava
vinculada a poderosos políticos baianos. No mesmo ano foi dada a entrada no processo
em Brasília, e com um financiamento de um projeto do MOC - Movimento de Organização
Comunitária -, ONG com sede em Feira de Santana, foram adquiridos
os primeiros aparelhos. Desde então, com dificuldade, mas
persistência, a rádio superou intempéries, conquistou a simpatia da
população e se manteve no ar, falando da realidade dos cidadãos
coiteenses e fazendo trabalhos como o projeto Pelas Ondas do Rádio,
oficinas de comunicação com crianças carentes do bairro periférico
da Mansão, mantendo a sua independência de empresas e grupos
políticos dominantes.
'Apesar de todo o trabalho realizado, a Coité FM não conseguiu até hoje a outorga para
funcionamento. O pior: sofre perseguição sistemática da ANATEL, já tendo sido fechada
várias vezes. Agora em 2012 a história se repete. A Anatel - Agência Nacional de
Telecomunicações - recolheu o transmissor da emissora e a polícia Federal intimou o
diretor, Piter Júnior, a depor. O apoio do Criar Brasil à Coité FM que realiza um
trabalho ético, presta serviço à comunidade e mantém um espírito verdadeiramente
comunitário. Que as rádios que honram o título de comunitárias consigam seu
merecido espaço no dial.
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