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))RADIOTUBE

ZOASOM((

Radiotube pelo Brasil
Norte, Nordeste, Sul,
Centro-oeste e
Sudeste. As
capacitações do
Radiotube estão
voltando e, este ano,
percorrerão as cinco
regiões do país.
A primeira parada vai ser em
Brasília, nos dias 8 e 9 de maio. Depois, a
Equipe Radiotube parte para o Rio de
Janeiro (junho), Recife (julho),
Florianópolis (agosto) e Belém
(setembro).
Ao contrário dos outros anos, dessa vez,
as oficinas acontecerão em dois dias com
o objetivo de formar produtores locais de
conteúdo. Na programação, palestras
sobre jornalismo colaborativo, formatos
de produção em áudio e vídeo e a difusão
de conteúdos pela internet. Os
participantes também colocarão a mão na
massa produzindo material e
compartilhando informação pelo
Radiotube.
O número de capacitados será de cerca
de 20 por região, num total de mais de
100 participantes. Entre eles, pessoas
ligadas a Conselhos Tutelares e outros
interessados em trabalhar temas ligados
aos direitos da criança e do adolescente.
Então, fique ligado no radiotube.org.br e
não perca a oportunidade de fazer parte
dessa rede que pulsa cidadania.
O Radiotube é um projeto do CRIAR
BRASIL com patrocínio do programa
Petrobras Desenvolvimento e
Cidadania.

))VOZES CIDADÃ S
Rádio Alternativa FM
A Rádio Alternativa FM, de JiParaná, Rondônia, foi criada em 17
de dezembro de 1997 e durante toda
a sua existência sempre manteve como metas a
divulgação da cultura, informação e
entretenimento para os seus ouvintes.
Presidida por Pedro Bosi e dirigida pela ASCOJIPA
Associação Comunitária Jiparanaense , a
programação da rádio, além de notícias e
músicas, com espaço garantido para artistas da
região, é tão multifacetada quanto a nossa terra:
eles transmitem programas como Inglês no Rádio,
onde os ouvintes tem, gratuitamente, o ensino da
língua inglesa; A Sessão do Poder
Legislativo Municipal, em que se
transmite na íntegra todas as
notícias dos parlamentares
municipais; Alcoólicos Anônimos,
produzido pelo GRUPO A.A, onde
as reflexões e testemunhos
de quem é alcoólatra são
disponibilizados para seus
ouvintes.
No ano passado, a Rádio
Alternativa FM realizou o Dia Feliz, onde cerca de
20 instituições, em parceria com a emissora,
ofereceram à comunidade vacinação, aulas de
conscientização de trânsito e meio ambiente,
além de atendimentos médicos e odontológicos.
Esperamos que em 2012 a rádio consiga
continuar com o bom trabalho e que possa
inspirar rádios comunitárias em todo o
Brasil.

Se você tem algum comentário a fazer ou
notícia a enviar, entre em contato com o
CRIAR BRASIL:
contato@criarbrasil.org.br
ou 21 2508 5204 e 2242 8671
www.criarbrasil.org.br

Em 2012, o ZoaSom, programa produzido pelo
CRIAR BRASIL que vai ao ar semanalmente na
Rádio MEC AM, segue discutindo temas ligados à
cidadania, conectados com o público jovem. Em
março, o mês começa com dois assuntos que
prometem dar o que falar. No primeiro, vamos
apresentar os mitos e as verdades que existem por
trás das cirurgias de mudança de sexo. E na semana
seguinte, o tema será sobre o aborto. Num
programa realizado em parceria com o Centro
Acadêmico da Faculdade de Direito da UFRJ, vamos
apresentar como o Brasil
vem encarando esse tema.
E outra novidade super
quente é que, a partir do dia
15 de março, o ZoaSom muda de horário e passa a
ser transmitido a partir das 14 horas. Com isso,
esperamos fechar parcerias com um número maior
de escolas, para agitar ainda mais a nossa plateia.
No mais, continuamos com tudo igual: muita
música e papos superinteressantes!
Ficou interessado? Então se
liga: toda quinta-feira, das
17 às 18 horas, tem
ZoaSom, ao vivo. Para
ouvir e participar é
simples: conecte-se ao
zoasom.com, sintonize no
800 Khz AM, ou apareça
no auditório da Rádio MEC. O endereço é
Praça da República, 141-A, Centro.
Nós vemos por lá!

A VOZ DO TRABALHADOR((
A Voz do Trabalhador cai no samba
Os trabalhadores pedem licença ao Rei Momo e
caem no samba! Os blocos de carnaval dos
sindicatos do Rio foram tema do
programa 114 d'A Voz do
Trabalhador.
O destaque ficou com o “Vestiu
um camisinha listrada e saiu
por aí”, bloco do Sindicato dos
Bancários que este ano
homenageou os blocos antigos
e as “tias” do samba e o “Boca
que fala”, do Sindicato dos Servidores Federais no
Estado do Rio de Janeiro. O samba do Sintrasef
cobrou de Dilma a Reforma da Previdência.
Repetindo o gesto de todos os anos, o Bloco dos
Bancários, distribuiu camisinhas durante seu
desfile, lembrando a importância do sexo seguro.

SINTONIA((
Mais um CD Sintonia da parceria CRIAR BRASIL Sesc-Senac está saindo do forno. Os assuntos do CD
105 passam pelos Programas Assistenciais do
Governo Federal, discutido também na
radionovela da “Família Ramos”, o Turismo
acessível de Socorro, no interior de São
Paulo, que se tornou cidade modelo para a
Copa do Mundo de 2014, as Paraolimpíadas
de 2016 e ainda a história do abacaxi, o
“rei” das frutas.
O “Som da terra” traz o Teatro Mágico e o “Papo
de livro” entrevista Tatiana Salem Levy, autora do
romance A chave de casa. O destaque do “Paixão
do ofício” é o Médico esportivo,
tão necessário para quem pratica
esporte e fechando o CD, o “Bem
pensado” apresenta o espetáculo
da Companhia Dançando pra não
dançar, Pintando o sete com
Portinari.
Não deixe de ouvir o CD. Basta acessar
www.radiotube.org.br Comunidade Educação
Via Rádio. Lá você também pode baixar os
programas.

