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Patrocínio

Prêmio Jornalismo Cidadão Radiotube homenageia comunicação
popular brasileira e latino-americana
A comunicação comunitária em foco e representada por nomes do
Brasil e da América Latina. A cerimônia de entrega do Prêmio
Jornalismo Cidadão Radiotube 2015 foi marcada pela emoção de quem
foi reconhecido por trabalhos em prol dos direitos humanos.
“À medida que vem um prêmio nacional para reconhecer quem está produzindo comunicação
comunitária, eu acho que incentiva o pessoal a trazer os fatos de baixo para cima, e não de
cima para baixo”, destaca Will Nascimento, que conquistou o primeiro lugar na categoria vídeo.
Sua produção foi feita em conjunto com alunos da oficina que ministra no Centro de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Vale do Jequitinhonha (Cededica - Vale).
Para a vencedora da categoria rádio, Fernanda Cristina, a iniciativa também é mais um estímulo
a produtores preocupados em fazer “uma comunicação diferente”. Fernanda é radialista da
Rádio Alternativa FM, da Associação de Mulheres de Nazaré da Mata (Amunam - Pernambuco),
e foi premiada por uma reportagem sobre comunidade afrodescendente.
As particularidades culturais brasileiras chamaram a atenção do jornalista colombiano Rubén
Darío, que levou o primeiro lugar com reportagem sobre a história de um professor que montou
uma biblioteca em cima de um burro. Seu objetivo é levar literatura e
educação para jovens moradores do interior do país. Para Darío, o Prêmio
mostrou uma “realidade brasileira muito similar à da Colômbia”.
Realizado pelo CRIAR BRASIL, o Prêmio Jornalismo Cidadão
Radiotube 2015 tem o patrocínio da Petrobras por meio do
Programa Petrobras Socioambiental, no âmbito do projeto
Radiotube. “Manter projetos como este, que estimulam a
democratização da comunicação, é fundamental porque
contribui com a inclusão social e o fortalecimento do país, tão
importante no momento atual”, avaliou na premiação
José Barbosa, Gerente de Investimentos Sociais da
Petrobras.
Confira a lista completa de premiados e curta os programas em
radiotube.org.br.

RADIOTUBE ((
Gente de todo o país, rádios comunitárias, universitárias, rádio
escola, estudantes, professores... A avaliação do Radiotube, no dia 12
de agosto, reuniu os usuários mais ativos da rede social exclusiva
para a cidadania. Oportunidade para troca de experiências e de
planejamento dos aperfeiçoamentos necessários para consolidar cada
vez mais o Radiotube. Ótimas ideias e muita vontade de seguir fortalecendo a comunicação
cidadã.

)) TVT
A TVT - TV dos Trabalhadores - e o CRIAR BRASIL estão juntos por
uma comunicação cidadã. Desde o início de agosto, estão sendo
produzidas reportagens diárias com um olhar diferenciado da grande
mídia. A TVT, que completou 5 anos no último mês, tem como objetivo a
comunicação sob o ponto de vista dos trabalhadores e dos movimentos
sociais.
Com a parceria, o CRIAR BRASIL faz a cobertura jornalística no Rio de
Janeiro com matérias veiculadas no Seu Jornal, diariamente, às 19h15. A
Regulação da mídia, o Ato pela Democracia do dia 20 de agosto, o
depoimento do ator Osmar Prado contra o golpe e a palestra do expresidente do Uruguai, José Mujica, foram algumas das reportagens
produzidas pelo CRIAR BRASIL.
A TVT está na TV aberta de São Paulo e do ABC. Pode também ser assistida, ao vivo, em
tvt.org.br. As matérias do Rio estão ainda no radiotube.org.br. Para sugerir pautas no Rio,
entre em contato com o CRIAR BRASIL.

ZOASOM ((
5 anos!
Agosto é o mês do aniversário do ZoaSom, programa jovem da MEC
AM, feito em parceria com a Roquette-Pinto FM, e produzido pelo
CRIAR BRASIL.
E agosto de 2015 marcou os cinco anos do ZoaSom no ar. Para
comemorar, um programa especial falando sobre a importância da
comunicação comunitária e democrática, ideal que move o ZoaSom.
A plateia, lotada, e os ouvintes do ZoaSom,
acompanharam e participaram de uma conversa cheia de boas histórias
com os jornalistas e radialistas Mislene dos Santos, da rádio 98 FM
Correio Sat, de João Pessoa, Paraíba, e Marcus Aurélio, radialista da
Rádio MEC AM RJ. Além do papo, o programa teve ainda o som do
cantor e compositor Pedro Luís.
No ar desde 2010, o ZoaSom é transmitido, ao vivo, toda quintafeira, das 14h às 15h. Quem quiser ouvir as edições que já foram ao ar, pode acessar o
Radiotube. Todos os programas estão disponíveis.

)) MULHERES
Uma nova produção está sendo preparada dentro do projeto Mulheres: Quero
Mais Saúde! No mês de agosto, aconteceram as filmagens do novo vídeo de
ficção. A produção, desta vez, retrata um problema que afeta mulheres de
todas as idades e classes sociais: a depressão. Um mal que, segundo a
Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 121 milhões de pessoas no
mundo, tendo as mulheres como vítimas de aproximadamente 2/3 dos casos.
Esse é mais um trabalho que será divulgado ao longo deste segundo semestre.
Fique atent@!

Apoio

Comunicação alternativa investe em publicações para rádios
comunitárias
A comunicação popular está rompendo fronteiras no Rio de Janeiro. Desde
julho, o jornal Brasil de Fato, que traz um viés mais cidadão das notícias,
passou a atuar com boletins informativos semanais em áudio.
Segundo Kleybson Ferreira, que integra a equipe do Brasil de Fato, a rádio surgiu como uma
forma de expandir o alcance das matérias produzidas pelo jornal. O jornalista destaca que o
principal objetivo é tornar a publicação em áudio acessível para o maior número possível de
rádios comunitárias do país.
A rádio Brasil de Fato foi lançada na centésima edição impressa do jornal. A equipe conta com
a colaboração voluntária de estudantes de jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, que contribuem com a gravação do boletim informativo e
sugestões de pauta.
Todas as publicações em áudio do Brasil de Fato estão disponíveis no Radiotube.
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