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)) ZOASOM
Dia 13 de fevereiro é comemorado o dia do rádio no Brasil. Em 2016,
completamos 93 anos de vida deste veículo tão popular entre nós. E,
para comemorar, o ZoaSom, programa da MEC AM, feito em parceria
com a Roquette-Pinto FM 94,1, e produzido pelo CRIAR BRASIL, se
propôs a pensar o futuro do rádio.
No programa, veiculado dia 11 de fevereiro, Rafael Diniz, pesquisador do Laboratório de
Telemídia da PUC-RJ, contou sobre o projeto brasileiro para o rádio digital. Entre os destaques
do bate papo, estão as possibilidades que a digitalização do rádio trará para a comunicação
comunitária e as dificuldades que ocorrem para sua implementação. "Precisaremos lutar muito
para que o rádio digital aconteça efetivamente por aqui. Há uma maioria de forças que estão
pressionando para que isso não aconteça", alertou Rafael.
Ficou curioso para entender? É só acessar zoasom.com e clicar em "O que já rolou". Lá
você encontra todos os programas que já foram ao ar, com links diretos para download no
Radiotube.
O ZoaSom vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, das 14h às 15h.

TVT ((
TVT no carnaval: folia engajada enche as ruas do rio de alegria e
protesto
Alguns podem estranhar a associação, mas carnaval e política caminham
juntos há tempos. No Rio de Janeiro, a mistura deu samba. Diversos
blocos ocuparam as ruas trazendo muita descontração e crítica social.
Os trabalhadores do “Vestiu uma camisinha listrada e saiu por aí”
desfilaram não apenas por mais conscientização sobre o uso dos
preservativos, mas também por melhores condições para as
categorias.
A irreverência na luta contra o preconceito ditou o ritmo do “Comuna que Pariu”, que se
apresenta todos os anos na Cinelândia, palco de manifestações importantes da História
brasileira. No samba-enredo, o bloco lembrou o legado que grandes lideranças afro-brasileiras
deixaram na luta pela igualdade racial.
No bloco “Mulheres Rodadas”, elas se uniram à campanha criada nas
redes sociais “Carnaval sem Assédio” e combateram de forma bemhumorada o machismo, mostrando que a folia também é uma forte aliada
na luta pelo empoderamento feminino.
Para acompanhar essas e outras matérias sobre o carnaval, acesse o perfil
da TVT-Rio em radiotube.org.br ou tvt.org.br.

)) MULHERES
Estamos próximos de comemorar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de
março. A data é de suma importância, pois serve como um momento de
mobilização para a conquista de direitos, assim como, para debater as
discriminações e diversas formas de violência (físicas, morais, sexuais e
patrimoniais) ainda sofridas pelas mulheres. Para as brasileiras, este é um
período de acirramento da luta pelas causas feministas, estendendo para 2016
os movimentos de reivindicações iniciados no ano passado. Temas como
empoderamento da mulher, direitos sobre o corpo, igualdade de condições no
mercado de trabalho, maternidade e cuidados com a saúde estiveram em
debate. Na nossa página Mulheres: Quero Mais Saúde, no facebook,
acompanhamos todas essas questões, compartilhando informações e suscitando
a discussão.
Como o foco do nosso projeto é a saúde das mulheres, nos primeiros meses deste ano, nos
dedicamos a manter nosso público informado sobre um dos assuntos que mais têm causado
preocupação aos brasileiros, em especial às futuras mães: o vírus zica. Estamos atentos às
pesquisas que procuram identificar as causas e consequências do surto da doença no
país, sobretudo sua ligação com a microcefalia, má formação congênita que se tornou
mais frequente depois do surgimento do vírus no Brasil. Para saber mais sobre esse e
outros assuntos relacionados ao bem-estar das mulheres, visite
facebook.com/mulheresqueromaissaude. Participe, compartilhe, opine!
Apoio

RADIOTUBE ((
Um mundo de informações. A reação às medidas do Presidente Macri, na Argentina; o relatório
da Anistia Internacional sobre os direitos humanos no Brasil e no mundo; a discriminação de
negros e nordestinos em São Paulo, o futuro do rádio. Estes são apenas alguns dos muitos
temas em pauta no Radiotube.
A rede social exclusiva para a cidadania tem recebido material rico e que revela a diversidade
de produções de comunicadores de todo o país. Novos usuários estão compartilhando suas
produções. Entre as novidades está a participação ativa de uma garotada cheia de criatividade.
A Rádio da Escola Básica Municipal Professora Dilma Lúcia dos Santos,
localizada no bairro da Armação, sul da ilha de Florianópolis/SC, é feita pelos
alunos. Eles abordam a realidade da escola e buscam sugestões para solução
dos problemas da unidade. Talentos mirins no ar renovando a
comunicação.
Acesse o Radiotube e entre nesse mundo de informação cidadã:
radiotube.org.br

Patrocínio

Uma experiência feminista no Rádio
“Uma zona livre de interesse das mulheres”. Assim se define o
programa Megafônica que está no ar na Rádio Cultura FM de Brasília
(100.9) desde dezembro de 2015.
Com dez minutos de duração, o Megafônica procura valorizar o empoderamento feminino por
meio de experiência de mulheres que militam em diferentes áreas. Em dois meses, a
apresentadora e produtora Nadja Dulce já produziu debates sobre parto humanizado, beleza
da mulher negra, feminismo e educação na internet.
O Megafônica é um programa independente e colaborativo que vai ao ar todo domingo, a
partir das 20h, na Rádio Cultura FM de Brasília. Para saber mais sobre a experiência do
Megafônica, acesse a página do facebook.com/megafonicaradio e também leia as
postagens no radiotube.org.br.
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