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))RADIOTUBE
“Jornada: Um olhar sobre o mundo do trabalho” é uma série de reportagens
especiais produzida pelo CRIAR BRASIL em parceria com a CUT/RJ e com
patrocínio do Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. 2013 marca o
segundo ano da produção, que tem por objetivo estimular a reflexão sobre
questões que dizem respeito ao trabalhador como: novas relações de trabalho,
trabalho escravo, futuro da previdência, assédio sexual, entre outros temas.
Produzidas em dois formatos, as reportagens têm 10 minutos de duração e compactadas em 2
minutos, com um total de 20 arquivos. Os conteúdos contam com a participação de
especialistas, sindicalistas e trabalhadores que colocam em debate suas opiniões sobre temas
abordados de uma forma simples e informativa.
A partir do próximo mês de fevereiro, 21 emissoras entre TVs Comunitárias, Públicas e
Universitárias componentes da rede do CRIAR BRASIL vão receber o DVD desta segunda fase
com todo material disponibilizado para veiculação em suas programações. Outras emissoras
interessadas em veicular a série devem entrar em contato através do email:
radiotube@criarbrasil.org.br.
Relação dos temas:
1.Trabalhadores com deficiência e mercado de trabalho
2.Ex-detentos e mercado de trabalho
3.Sustentabilidade
4.Novas relações de trabalho
5.Comunicação e trabalho
6.Assédio sexual
7.Trabalhadoras domésticas
8.Trabalho escravo
9.Futuro da Previdência
10.Sindicalismo
Patrocínio

A VOZ DO TRABALHADOR((
No primeiro programa de 2013, a Voz do Trabalhador tratou de um problema que,
infelizmente, é recorrente no estado do Rio de Janeiro: as inundações pelas chuvas do verão.
Solidário com as pessoas que perderam suas casas e pertences
no distrito de Xérem, Duque de Caxias, no estado do Rio de
Janeiro, o Sindicato dos Bancários realizou campanha de
arrecadação de alimentos, água mineral e material de
higiene . Ouça a entrevista com Renata Soeiro que é
Secretária geral do Sindicato dos Bancários da Baixada
Fluminense no radiotube.org.br.

))SINTONIA
O avô escrevia nas paredes, a mãe pintava de anilina as galinhas do quintal
para divertir as crianças. Esse foi o ambiente vivido na infância pelo escritor
Bartolomeu Campos Queirós, que morreu em 2012 e foi um dos mais
importantes autores de literatura infantil do nosso país.
Sua obra e sua história são destaques do Papo de Livro do CD 115, Sintonia
Sesc-Senac, que traz ainda outros seis programas, três Fique Por Dentro e o
Minuto Poético. No site radiotube.org.br você pode acessar os conteúdos dos
programas.

ZOASOM((
Sol, praia e férias. A estação mais badalada do ano chegou com tudo em 2013
e o ZoaSom preparou uma série especial para deixar os ouvintes por dentro
das dicas para aproveitar melhor o verão.
A série ZoaSom Verão, que está indo ar ao longo do mês de janeiro, traz para
a discussão temas como cuidados com a pele, dietas e amores de verão, sem
deixar de lado a descontração e energia que sempre tomam conta do palco do
ZoaSom.
Quem conferir o programa neste mês vai curtir música brasileira, saber das dores e delícias de
se dividir as escovas de dentes nos dias de hoje e o melhor: se divertir e informar sobre como
aproveitar o verão 2013. Fique ligado! Toda quinta, a partir das 14h05, pelos 800KhZ da MEC
AM.
Vale lembrar que o ZoaSom está com inscrições abertas para bandas que queiram subir ao
palco do programa neste ano. Tem uma dica de um grupo legal? Mande um e-mail com o
material da banda para zoasom@zoasom.com.

Cidade FM: participação e interação com a comunidade
A Rádio Comunitária Cidade FM foi criada em 1998 em Santana
do Ipanema, município do sertão de Alagoas. Ela nasceu de
uma iniciativa dos moradores do lugar, de segmentos sociais e de diferentes associações
comunitárias, liderados pelo radialista Aldir Fernando Valões, que criaram a Ong ACEMA Arte,
Cultura e Meio Ambiente. O objetivo da organização é educar e incluir os jovens da região,
através do ensino de música, esportes e educação.
A Rádio está no ar desde 2000 e, além de muita música, sempre busca manter
um contato próximo com a comunidade, através de programas que incentivam
a prática da sustentabilidade, das diferentes manifestações culturais e do
debate com os ouvintes.
Em 2009 o programa "Coisas do Sertão” da Cidade FM ganhou o
Prêmio Pontos de Mídia Livre, do Ministério da Cultura, através do
Programa Mais Cultura, que premiou iniciativas de comunicação
social participativas e interativas.
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