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))EDITORIAL
Sensação de missão cumprida
O ano em que o CRIAR BRASIL completou duas décadas foi intenso, exigiu muito de toda a
equipe, mas foi, de fato, tudo o que sempre sonhamos. Quando o CRIAR nasceu, em 1994,
escolhemos como foco prioritário o rádio e a articulação com comunicadores de todo o Brasil.
Mas sabíamos que podia ser apenas o inicio. E foi.
Em 2014, podemos comemorar o desenvolvimento de diversidade de projetos. Continuamos
apaixonados por rádio, inclusive com o privilégio de fazer rádio ao vivo no ZoaSom. Mas
conseguimos este ano, simultaneamente, aperfeiçoar nossa ação na internet, através do
Radiotube, fazer vídeos, com a série Jornada, e até cinema com o Um Golpe, 50 Olhares.
Articulamos comunicadores, mergulhamos no universo feminino com o Mulheres: Quero mais
saúde e focamos na prevenção do câncer em seminários em parceria com o INCA.
Como nem tudo são flores, 2015 se anuncia como um ano difícil para todos. Mas quem
está há 20 anos na estrada já sabe que a batalha é intensa. Energia não nos falta. Que
venha o ano novo e nos traga ótimas notícias.

RADIOTUBE ((
Fechamento em grande estilo. A capacitação Radiotube Região Sudeste
encerrou as atividades de 2014 do projeto em alto astral. Na Faculdade
Pinheiro Guimarães, apoiadora do projeto, 26 comunicadores, estudantes
e educadores trocaram ideias, experiência e refletiram sobre a produção
de informação comprometida com os direitos humanos e os interesses da
população.
O combate à exploração sexual infantil esteve em pauta na entrevista
coletiva da conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, Cristiane Santana, e da conselheira da Associação Jesus de
Nazaré, Merina Camargo. Conteúdo que serviu de base para que os
participantes produzissem materiais de áudio e vídeo.
O Evento contou com a presença de representante da Gerência de
Programas Sociais da Petrobras. O projeto Radiotube é patrocinado pela Petrobras, por meio do
programa Petrobras Socioambiental.

Em 2015 o Radiotube volta a levar pelo Brasil as ideias de comunicação cidadã.

))JORNADA
Trabalho escravo em debate na Petrobras
O CRIAR BRASIL apresentou, nos dias 27 e 28 de novembro, durante o Encontro Petrobras
sobre Trabalho Decente e Erradicação do Trabalho Escravo, dois vídeos da Série Jornada Um
Olhar sobre o Mundo do Trabalho. No primeiro dia, foi apresentada a reportagem sobre
trabalho escravo em plantações erva-mate no Paraná, sul do Brasil. Já no segundo dia, o
foco foi o trabalho escravo urbano, com destaque para o vídeo que retrata a situação de
migrantes paraguaios em confecções de São Paulo.

Patrocínio

ZOASOM((
Depois de mais de 50 bandas inscritas, 3 apresentações e cerca de 2 mil
pessoas votando, finalmente chegou a hora de festejar o vencedor do I
Concurso de Músicos e Bandas Independentes do ZoaSom.
Com aproximadamente 70% dos votos, Allyson Alves levou a melhor com a
música “Rabo de Saia”, um repente moderno que conta a história de um
rapaz que desiste de uma conquista por medo do pai da moça. O prêmio
vem no plural: um vídeo produzido pelo CRIAR BRASIL, com imagens de
bastidores e da apresentação da banda no programa, além da música
vencedora sendo veiculada, por um mês, nas rádios MEC AM e RoquettePinto FM 94,1.
Com produção do CRIAR BRASIL, o ZoaSom vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 14
horas. O programa é uma realização da MEC AM, em parceria com a Roquette-Pinto FM.

Informação no combate ao câncer
O projeto Vozes pela Prevenção chegou ao Rio de Janeiro para formar
uma parceria com os comunicadores populares de diversas cidades
do estado para a prevenção das varias formas de câncer. A edição fluminense do seminário de
capacitação, que durou três dias, teve como temas Alimentação e Nutrição, Câncer relacionado
ao Trabalho e Controle do Tabagismo.
Técnicos e pesquisadores do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA),
participaram do encontro realizando palestras, esclarecendo as dúvidas dos participantes sobre
os temas apresentados e transmitindo informações essenciais para que os comunicadores
possam colaborar com a disseminação de práticas preventivas. Para colaborar na difusão desses
dados, o CRIAR BRASIL realizou oficinas de produção radiofônica, incentivando que fossem
realizados ao longo do evento materiais como spots, flashs, reportagens, jingles e radionovelas
a partir dos conhecimentos adquiridos nas palestras.
Os comunicadores ainda participaram do programa ZoaSom que debateu os três assuntos
apresentados durante a capacitação com a presença de técnicos do INCA.
O grande interesse e os muitos debates que surgiram durante o seminário trazem a certeza de
que a semente da prevenção foi plantada entre os presentes, formando uma rede produtiva de
troca de conhecimento e participação. A intenção é que essas vozes ecoem por suas
comunidades para que seja possível diminuir os índices de mortalidade por câncer no estado
do Rio de Janeiro. Informação é prevenção!

INCA ((
O CRIAR BRASIL participou de encontro promovido pelo Instituto Nacional
de Câncer José Alencar Gomes da Silva-INCA com o Ministério da Saúde do
Peru. O intercâmbio visava passar a experiência brasileira nas medidas de
prevenção ao câncer. O CRIAR BRASIL apresentou os trabalhos
realizados nas capacitações em parceria com o Inca e que utiliza a comunicação e a
informação como importante ferramenta de luta na prevenção ao câncer.

))SINTONIA SESC SENAC
As festas de final de ano trazem à tona o consumismo exagerado de nossa
sociedade deixando, muitas vezes, em segundo plano o sentido de
confraternização entre familiares e amigos. Para debater esse assunto, o
Família Ramos desde mês conta com um convidado ilustre, o escritor Frei
Betto. O Sintonia Geral mostra a luta dos moradores de Patos, na Paraíba, para revitalizar o rio
que corta a cidade. O Sabores do Brasil aborda a diversidade das ceias de natal ao redor do
país e o Som da Terra traz a tradição natalina do Pastoril. Já o Paixão do Ofício fala com
profissionais que trabalham durantes as festas de fim de ano. As sugestões de presentes
aparecem no Papo de Livro, com uma série de publicações que adapta assuntos sérios para a
linguagem infantil, e no Bem Pensado, que traz enfeites produzidos com material reciclado.
No Minuto Poético, as lindas palavras de Carlos Drummond de Andrade.
O Sintonia Sesc Senac 138 já está no Radiotube para ouvir e compartilhar.

Em 2014, a rede de Rádios e TVs (comunitárias, públicas,
educativas e comerciais) do CRIAR
BRASIL se fez presente no Boletim Criar
Para Todas as Vozes na coluna Vozes
Cidadãs. Rádio Novidade FM (Capim
Branco-MG); TV Floripa (Florianópolis-SC);
Agência Pulsar (Rio de Janeiro-RJ); Rádio Bicuda FM (Rio de
Janeiro-RJ); Resistência 104.1 FM (Rio de Janeiro-RJ); Rádio O Marisco
FM 98,9 (Cidreira-RS); Rádio Universidade AM (Santa Maria - RS); Rio
Branco Rádio Clube (Vila Velha-ES) e a Rádio Cultura Municipal de
Amparo FM 102 (Amparo-SP), contaram nas edições de 2014, como é
desenvolvido o trabalho de cada uma delas em sua respectiva região em
prol da cidadania. Em 2015, outras histórias a serem
contadas!
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