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))RADIOTUBE
Inscrições abertas para Oficina Radiotube Região Norte
Atenção ativistas dos direitos humanos, comunicadores e educadores do Amazonas, Pará,
Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins, a Oficina Radiotube Região Norte está chegando
à sua região! As inscrições já estão sendo realizadas para o encontro que irá acontecer nos dias
25 e 26 de março, em Belém, Pará.
Durante o evento, os participantes produzirão reportagens em vídeo e spots em áudio
abordando o tema do combate à violência sexual contra crianças e
adolescentes. A oficina é gratuita e os custos com hospedagem,
alimentação e transporte serão cobertos pelo projeto Radiotube. As
vagas são limitadas.
Interessados podem enviar e-mail para radiotube@criarbrasil.org.br.
Patrocínio

INCA ((
Prevenção
Escolhas saudáveis para prevenir o câncer. Este foi o tema adotado
pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
(INCA) para marcar, no dia quatro de fevereiro, o Dia Mundial do
Câncer.
O CRIAR BRASIL apoiou a iniciativa mediando o bate-papo com especialistas. A importância
da alimentação, das atividades físicas e de evitar a exposição ao sol estiveram em debate. O
evento foi realizado no auditório do Sesc Ginástico e transmitido ao vivo pela internet.
O CRIAR BRASIL tem parceria com o INCA e programas de rádio sobre o tema que estão
disponíveis no radiotube.org.br. Para informações sobre a campanha acesse o site:
http://zip.net/bbqRtM

)) ZOASOM
O mês de fevereiro foi quente para o ZoaSom! O programa voltou
a ser transmitido ao vivo e recebeu, como sempre, convidados e
músicos pra lá de especiais.
Música e ostentação foi nosso tema no dia cinco de fevereiro, em
que contamos com a presença dos MCs Mano Teko e Tchelinho. No
dia 12, em pleno carnaval, adentramos o universo das marchinhas
em um bate-papo divertidíssimo com Vanessa Damasco, que é produtora do Festival de
Marchinhas da Fundição Progresso. No dia 19, quem marcou presença foi a banda Barba Ruiva,
além de nossos convidados para um papo sobre selfies: as psicólogas Monica Vidal e Marcela
Pavan, e a estudante Letícia Borges. E encerrando o mês, no dia 26, abordamos um assunto
bastante sério, que é a atual crise hídrica, numa conversa com Sandra Azevedo e Alexandre
Braga, em um programa embalado pelo som da banda Orni.
Você que tem uma banda independente ou um trabalho autoral, envie seu material para nós e
venha participar do programa. Além disso, sugestões de temas e bandas são sempre bemvindas. Entre em contato pelos canais zoasom@gmail.com ou
www.facebook.com/zoasomprograma.
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.

CRIAR NO ATO((
O CRIAR BRASIL, mais uma vez, em parceria com a TVT- TV dos
Trabalhadores, cobriu o ato “Defender a Petrobras é defender o Brasil”,
realizado no dia 24 de fevereiro na ABI. Organizado pela CUT Nacional e FUP
Federação Única dos Petroleiros, o ato em defesa da Petrobras, contou
com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sindicalistas,
estudantes, jornalistas, intelectuais, cientistas e representantes da cultura
e de movimentos sociais.

))SINTONIA SESC SENAC
O programa Família Ramos desta edição trata daqueles que são amigos
para todas as horas, mas que precisam da nossa proteção: os animais
domésticos. Eles merecem carinho e atenção, por isso há uma rede de
protetores atuando em todo o país. Por falar em cuidado, o Sintonia Geral
fala sobre o combate ao consumo de tabaco, apresentando o importante trabalho realizado
pela Aliança de Controle do Tabagismo. O Sabores do Brasil sai do forno com o aroma da
empada, esse quitute que é popular entre todos os brasileiros. De dar água na boca! O Som da
Terra traz a batida contagiante do grupo feminino Flores do Coco e, no Papo de Livro, você
conhece a outra faceta do nosso locutor Cristiano Menezes, que também é o poeta por trás do
livro “Guardanapos”. O Paixão do Ofício aproveita o clima de carnaval para falar daquele que
comanda o coração de uma escola de samba: o mestre de bateria. Já o Bem Pensado mostra
o Centro Público de Economia Solidária do Território do Recôncavo da Bahia.
O Sintonia Sesc Senac 140 já está disponível no Radiotube. Confira!

MULHERES ((
Mulheres: Quero Mais Saúde
A fanpage Mulheres: Quero Mais Saúde prestou uma homenagem a
Rosangela Rigo, secretária adjunta de enfrentamento à violência
contra a mulher, da Secretaria de Políticas para as Mulheres do
Governo Federal. Ela, Célia Maria Escanfella e Lurdinha Rodrigues, todas ativistas do
movimento feministas, morreram num acidente de carro, em fevereiro.
Acesse a fanpage em facebook.com/mulheresqueromaissaude e ouça a entrevista em que
Rosangela Rigo fala sobre o Ligue 180.
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Localizada na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, ela gera programação digital 24
horas por dia, totalmente segmentada com música e muita informação. Entrevistas, debates e
programetes especiais voltados à comunidade, dão um toque especial na programação da
rádio.
Em 2005 a rádio, passou por uma nova remodelação. Buscando uma integração maior com o
Centro Universitário de Votuporanga, passou a se chamar “Rádio Unifev” e ser ouvida na
frequência 96,5 FM. Que sua abrangência e seu trabalho continue aumentando e
progredindo!
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