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ZOASOM ((
ZoaSom: #300
Mais de duzentas horas de programação, mais de uma centena de
músicos e bandas convidados, muito bate papo e participação
do público que ultrapassa fronteiras. No mês de abril, o ZoaSom
completou 300 programas no ar com uma festa que tem a cara
do projeto: plateia lotada, uma conversa cheia de boas ideias e
música de primeira.
No palco, os apresentadores Clara Araújo e Jorge Freire
mediaram o debate sobre funk e feminismo. As convidadas para
esta conversa, Julia Fernandes e Nina Velho, bailarinas de dança contemporânea que
escolheram o funk como ferramenta para falar sobre feminismo, instigaram a plateia repleta
dos alunos curiosos e questionadores do CIEE - Centro de Integração Empresa Escola. No papo
e no som, as meninas do Afrofunk mostraram sua ginga e deram seu recado: lugar de mulher é
onde ela quiser e como ela bem entender.
O ZoaSom é um programa da MEC AM, feito em parceria com a Roquette-Pinto FM 94,1, e
produzido pelo CRIAR BRASIL. Desde 2010, o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo,
das 14 às 15 horas. Para ouvir qualquer um dos 300 ZoaSom que já foram ao ar, basta
acessar o acervo de áudios do Radiotube.

)) MULHERES
Mulheres: Quero Mais Saúde!
As mulheres são maioria da população brasileira, mas isso não significa que
têm suas necessidades e direitos atendidos. Ainda são carentes de
conhecimento sobre seu corpo e de como melhorar sua qualidade de vida. É
nesse contexto que foi criado o Projeto Mulheres: Quero Mais Saúde, uma
realização do CRIAR BRASIL, com o apoio da Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos
Humanos, com o objetivo de multiplicar a informação sobre saúde, direitos e bem-estar,
fazendo com que ela seja, cada vez mais, repetida e alcance o maior número possível de
mulheres.
Para o lançamento dos materiais preparados para o projeto,
estamos promovendo uma campanha nas redes sociais e nos meios
de comunicação focada no combate à violência contra a mulher,
que conta com a atriz Aisha Jambo (foto) no vídeo de estreia.
Seguida de vídeos sobre Depressão, com a participação da atriz
Sandra Barsotti, e várias outras.
Entre os materiais produzidos estão ainda programas de rádio, radionovelas, spots, vídeos
jornalísticos e uma cartilha com dicas para produção de spots, programas e debates
destinada a comunicadoras e comunicadores populares de todo o país. O objetivo é que, uma
vez sensibilizados, eles e elas se co-responsabilizem na promoção de novas atitudes e de uma
nova cultura das relações humanas, objetivando uma sociedade onde as discussões sobre a
saúde da mulher ganhem espaço na programação das emissoras.
É por acreditar na força transformadora da comunicação que apostamos nessa campanha
que pode informar sobre saúde, com o foco prioritário de ações de prevenção e detecção
precoce. Acompanhe os vídeos pela nossa fanpage
facebook.com/mulheresqueromaissaude e também pelo Radiotube.

Apoio

RADIOTUBE ((
Enquete: legitimidade do impeachment
Com o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara você acha
que o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff deve ser
anulado ou prosseguir?
Dê sua opinião! Responda a pesquisa no radiotube.com.br.
Patrocínio

Tudo sobre educação!
Neste mês, o destaque do Vozes Cidadãs é o programa Boletim da Educação
que vai ao ar na Rádio Cultura FM (100,9) de Brasília. O programete procura
trazer um panorama sobre as novidades nas políticas educacionais no Brasil e,
ao mesmo tempo, dar visibilidade para iniciativas como eventos e projetos
que agregam na formação de estudantes.
Todos os programas estão também disponíveis no portal Radiotube para download. Os
interessados em saber mais sobre o Boletim da Educação e as temáticas desenvolvidas
pela equipe, podem mandar um e-mail para a Rádio Cultura FM. O endereço é
rculturafm@gmail.com.
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