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RADIOTUBE((
Neste início de ano, o Radiotube já começou a todo vapor com perspectivas de muitas
novidades e, sobretudo, a promessa de muito trabalho. A renovação com o Programa
Petrobras Desenvolvimento e Cidadania é a principal delas. Para 2014, o projeto retoma
suas atividades de produção dos correspondentes comunitários e as capacitações pelas
cinco regiões do Brasil. Enquanto isso, a Rede de Cidadania continua a ser alimentada por
seus integrantes com conteúdos que tratam de questões bem atuais como Copa do
Mundo, Cidade, Saúde, Educação, Juventude, Adolescência e Infância entre tantos outros
temas que movimentam o site. É isso aí, todos juntos nessa corrente!

Patrocínio

)) ZOASOM
Praia, sol, calor e zoação. Nada melhor para definir a estação mais quente
do ano, o verão. Para entrar nesse clima, o ZoaSom, um programa da
Rádio MEC AM transmitido também pela Roquete Pinto FM, preparou uma
série especial em janeiro. Ao som do cantor Wanderson Lemos, o
programa começou 2014 antenado com a saúde e deu dicas sobre como
praticar atividades físicas no calor.
Aí, foi a vez de decolar em uma verdadeira viagem: intercâmbio, o sonho de muitos jovens.
Adaptação aos costumes, clima e os famosos “perrengues” de viagem fizeram parte de uma
jornada dupla da produção. Tudo isso acompanhado do rock brazuca da
banda Dona Joana.
O programa aterrissou de volta no Rio de Janeiro, mas rolou outra viagem
no tempo. Em mais duas edições, muita informação e música sobre o Rio
Antigo, com a participação da cantora Nina Rosa. É isso aí, ZoaSom de
verão, tudo a ver com o clima. Toda quinta-feira, às 14 horas.

AMARC BRASIL((
Com um processo que já dura 15 anos, a Rádio Coité FM começou o ano
recebendo uma péssima notícia: o Ministério das Comunicações indeferiu o
pedido de outorga da rádio. A alegação do Ministério é que a Coité teria
prestado o serviço de radiodifusão sem autorização. Soma-se a esta situação o
processo judicial que corre contra Píter Júnior, diretor da Rádio.
Diante desse cenário, a AMARC Brasil e a Ong Artigo 19 elaboraram um recurso para tentar
garantir o direito da Rádio Coité de funcionar normalmente. Vale lembrar que a Coité FM já
possui parecer da ANATEL reconhecendo a ausência de qualquer dano causado pela rádio.
A morosidade para resolver processos de outorga como o da Coité é mais um fator
limitador do direito à comunicação no país e já foi denunciado a órgãos internacionais de
defesa dos direitos humanos. Esperamos que a decisão seja revertida e a Coité volte a
funcionar cumprindo seu papel junto à comunidade.

))SINTONIA SESC SENAC
Uma bicicleta e muitos sons pela cidade. Essa é a ideia da
Cyclophônica Orquestra de Câmara de Bicicletas do Rio de Janeiro. No
repertório, músicas que tem a ver com a história de cada cidade,
além dos clássicos da música brasileira. Criatividade em duas rodas
em destaque no Som da Terra.
Na Família Ramos, o tema é a Olimpíada do Conhecimento. Muitas entrevistas, depoimentos e
a radionovela dão o tom da importância desse evento e como participar.
O CD 127 ainda traz o Barreado no Sabores do Brasil, a cobertura da Feira
de Ciência e Tecnologia no Sintonia Geral, dicas no Fique Por Dentro e a
poesia de Manoel Herculano no Minuto Poético. Na reportagem de Silvana
Lemos, a profissão de rendeiras e no Papo de Livro, Rio 2054 - Os
Filhos da Revolução.
Acesse o radiotube.org.br. Baixe os programas, compartilhe!

A Rádio Novidade FM iniciou suas transmissões em fevereiro de 1998. Sediada em Capim
Branco, cidade da região metropolitana da Belo Horizonte/MG, a emissora é um referencial
de informações para a região, ao divulgar, por exemplo, campanhas preventivas de saúde
pública.
Na grade de programação, a Novidade FM apresenta muita diversidade ao oferecer
entretenimento à população através de sua programação diária e semanal, como o
programa apresentado por um dos seus fundadores, o Radialista Francisco Leite, “Manhã
Sertaneja”.
A emissora apresenta também uma linha esportiva, cobrindo as principais competições do
futebol brasileiro, como Campeonato Mineiro e Brasileiro, com transmissões dos estádios
Mineirão e Arena do Jacaré de Sete Lagoas.
Outro destaque da Novidade FM é o Programa “Seja Feliz”, uma revista
semanal apresentada pelo Comunicador Flávio Lourenço, que vai ao ar todo
sábado a partir do meio-dia. “A produção tem como proposta melhorar a
qualidade de vida da população com informações importantes do ponto
de vista da saúde, educação, lazer, cultura e cidadania”, disse o
radialista. Lourenço também cita o Radiotube como fonte de
conteúdos. “Antes das eleições de 2012, lançamos a campanha
“Quanto Vale o Seu Voto” que baixamos no Radiotube. O resultado
foi bem interessante”, complementou o apresentador.
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