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RADIOTUBE((
Combate à violência sexual é tema de oficina
A cada hora, são registradas três denúncias de abuso sexual contra crianças e
adolescentes no Brasil. Qual o papel de jornalistas e radialistas no
enfrentamento desse problema? Como a comunicação pode colaborar para
colocar o tema em debate de forma responsável e reduzir o número de casos? Essas são
algumas questões que estarão em debate na oficina de capacitação em rádio, TV e internet
do projeto Radiotube.
O encontro terá a participação do Promotor de Justiça Marcelo Wegner, Coordenador do
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa
Catarina. Ele apresentará informações sobre o tema e estará disponível para entrevista
coletiva.
Na programação da oficina, estão atividades de capacitação em técnicas de produção de
áudio e vídeo, além da utilização da rede social radiotube.org.br. Os participantes vão formar
equipes e produzir reportagens e spots para compartilhamento na internet e veiculação nas
emissoras.
As inscrições para o evento, que será realizado em Florianópolis nos dias 22 e 23 de maio,
estão abertas e devem ser feitas no endereço radiotube@criarbrasil.org.br. Podem se
inscrever participantes de projetos sociais e comunicadores do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. A capacitação é a primeira da nova fase do Radiotube que vai percorrer
todas as regiões brasileiras. O projeto tem patrocínio da Petrobras e é desenvolvido na
região Sul em parceria com o Núcleo de Tecnologia Municipal de Florianópolis/SC e o
Ministério Público de Santa Catarina.

Patrocínio

)) 50 OLHARES
Um golpe - 50 Olhares é uma produção colaborativa que espera receber o
seu vídeo para contar, recordar, emocionar e informar através do seu olhar o
que aconteceu durante os anos de ditadura militar no Brasil. A bolsa de
R$1.000,00 será entregue a cada um dos vídeos escolhidos. O prazo para
envio dos vídeos é 15 de junho, então participe, compartilhe, divulgue.
Acesse o site www.criarbrasil.org.br/50olhares e saiba mais sobre o projeto.

As trajetórias de Angelina Dutra, Theodomiro Romeiro e Damares Lucena, três pessoas que
lutaram contra a ditadura militar no Brasil, estão sendo contadas de forma emocionante no
filme Nossas Historias.
Os três vídeos estão disponíveis nos sites www.radiotube.org.br e
www.facebook.com/nossashistorias64. Não deixe de assistir.

A Voz do Trabalhador, como não podia deixar de ser, também acompanhou a
descomemoração dos 50 anos do Golpe Militar organizada pelas Centrais Sindicais no dia 1º
de abril. O ato, que teve concentração na Candelária, desceu a avenida
Rio Branco e terminou na Cinelândia. Muitos participantes carregavam
cartazes com os nomes de trabalhadores e sindicalistas desaparecidos
durante os anos de chumbo no país. O Sindicato dos Bancários levou uma
enorme faixa homenageando Aluisio Palhano, presidente do Sindicato, que
foi torturado, morto e desaparecido. Acesse o programa no
radiotube.org.br.
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)) A VOZ DO TRABALHADOR

ZOASOM((
O mês de abril foi marcado pela lembrança dos 50 anos do Golpe
de 1964. E o ZoaSom não ficou de fora e começou o mês com um
bate-papo sobre a Comissão da Verdade.
Para essa conversa, o programa convidou Rodrigo Mondego,
advogado da Comissão da Verdade de Niterói, Rio de Janeiro. Ele
explicou sobre o funcionamento da Comissão como instrumento político importante no
resgate histórico do período do Regime Militar brasileiro. “Existe a questão da justiça e existe
a verdade. Não podemos punir quem torturou (devido a Lei de Anistia), mas podemos
identificar quem torturou, quem ordenou e financiou a tortura”, ressaltou o advogado.
O programa contou ainda com depoimentos vindos da plateia, como o da jornalista Ana
Ribeiro, que teve seu avô perseguido, preso e torturado durante a Ditadura Militar. “Eu
gostaria de abraçar meu avô e dizer 'obrigada' por tudo o que ele fez pelo
Brasil”, comentou a jornalista.
No ar toda quinta-feira, das 14h às 15h, o ZoaSom é um programa da
Rádio MEC AM, feito em parceria com a Rádio Roquette-Pinto FM 94,1,
e produzido pelo CRIAR BRASIL. Todos os áudios do programa estão
disponíveis no Radiotube e podem ser baixados e reproduzidos.

))SINTONIA SESC SENAC
No decorrer da história do Brasil, os jovens sempre tiveram papel
importante nas transformações impulsionadas pela sociedade. E hoje,
como está a força e a atuação da juventude? Esse é o tema discutido no
“Família Ramos” deste mês, que trata também da ocupação do espaço
público, de preconceito e violência contra jovens.
O “Som da Terra” vem balançando tranquilo na história de Dorival Caymmi na Era do Rádio.
Você vai conhecer o processo de criação de algumas das músicas que viraram clássicos da
MPB e entender melhor esse período tão produtivo da cultura nacional. Por falar em cultura, o
“Sabores do Brasil” apresenta o Angu do Gomes, restaurante que se tornou um símbolo da
gastronomia popular do Rio de Janeiro e especializado em um prato que já alimentava as
noites dos cariocas mais boêmios desde a década de 1950. Saiba detalhes sobre essa
tradição e muito mais no CD 130 da série Sintonia Sesc Senac.
Os programas já estão disponíveis no radiotube.org.br para ouvir e compartilhar.

A Pedra Bicuda, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, é conhecida
não apenas pela prática do montanhismo, mas pela inspiração dada a
uma emissora de rádio comprometida com os moradores da região. No
ar desde 2009, a Rádio Comunitária Bicuda 98,7 FM tem como finalidade
promover a educação ambiental e a democratização da comunicação, além de divulgar as
expressões culturais da Zona Norte.
Sua área de alcance abrange parte dos bairros de Madureira, Irajá, Vicente de Carvalho, Vila
da Penha, Vila Kosmos, Colégio, Rocha Miranda, Guadalupe, Oswaldo Cruz, Campinho e
Thomaz Coelho.
Atualmente enfrentando dificuldades para se manter, a Bicuda FM lança uma campanha de
doação, com a qual pretende também expandir sua produção jornalística.
“A gente criou essa campanha na expectativa de que, com isso, o público
conheça um pouco sobre a lei que regulamenta as rádios comunitárias e
as dificuldades que a Bicuda está passando hoje”, explica o coordenador
Carlos Osório.
Quem quiser saber mais sobre como apoiar essa iniciativa pautada na
participação popular, basta acessar bicuda.org.

Curta o
Criar Brasil:

www

CRIAR BRASIL | Rua Teotônio Regadas, 26/403, Lapa | Rio de Janeiro - RJ | 20021-360
Tel.: 21 2242 8671 | 2508 5204 | contato@criarbrasil.org.br

