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))EDITORIAL
Um novo ano começa e a necessidade de debater a democratização da mídia com maior
participação popular se apresenta como um dos principais pontos políticos para o próximo
período. Com a propagação das redes sociais e da internet, ficou ainda mais evidente que
diversas vozes devem ser ouvidas para que a informação seja a mais precisa possível.
Além disso, também é evidente que o atual modelo de concentração midiática, em especial nas
concessões de rádios e TV, está muito distante das necessidades. As antigas, porém muito
atuais, reivindicações das rádios comunitárias por mais espaço no espectro radiofônico ganham
fôlego.
O novo mandato da presidenta Dilma assumiu o compromisso de colocar a regulação da mídia
como pauta prioritária. Esperamos que este momento traga bons frutos para democratização
acolhendo atores sociais que foram marginalizados e criminalizados até hoje, como é o caso
das rádios comunitárias. Apesar de sabermos que se trata de uma luta difícil e que os
atuais donos da mídia não vão querer abrir mão de seus privilégios, temos exemplos
positivos de avanços democráticos no campo da comunicação, como é o caso do Marco
Civil da Internet. O debate está aberto e a democracia brasileira merece ouvir sempre
mais vozes!

JORNADA ((
Novos vídeos da Série Jornada: Cidadania e Participação
A principal causa de morte por doença entre crianças e
adolescentes brasileiros é o câncer infantil. No entanto, a ciência
tem avançado e as chances de cura aumentam a cada ano.
Exemplos de sucesso, as formas de tratamento e apoio ao
paciente com câncer estão no novo vídeo da série Jornada:
Cidadania e Participação.
Também podem ser encontrados no Radiotube mais detalhes
sobre a vida das pessoas em situação de rua. Como vivem, que políticas públicas existem para
garantir seus direitos, como é a visão da sociedade civil atual sobre essas pessoas são alguns
dos pontos destacados em mais uma novidade da série. Assista em www.radiotube.org.br.
Os vídeos têm versões de dois e 10 minutos. TVs interessadas no material devem enviar
mensagem para radiotube@criarbrasil.org.br.
Spots
Além dos lançamentos em vídeo, o Radiotube acaba de publicar dez novos spots em áudio
sobre Agricultura Familiar, Comunicação e Juventude, Jovens Empreendedores, Juventude e
Cultura, Lixo: Desafio para as Cidades, Meio Ambiente, Proteção dos Direitos das Crianças e
Adolescentes, Redes Sociais e Pedofilia, Virgindade e Voluntariado. Todos os áudios estão
disponíveis para download em www.radiotube.org.br.

Patrocínio

O filme Nossas Histórias, uma produção do CRIAR BRASIL com fomento do
Projeto Marcas da Memória da Comissão de Justiça do Ministério de Justiça, será
exibido no Seminário Internacional 'Marcas de La Memória Brasil
Espanha’ realizado na Universidad Pablo Olavide na cidade de
Sevilha, na Espanha, entre os dias 25 a 29 de janeiro.
Vale lembrar que o filme participou também de mostras como o
Festival de Cinema do Rio e em Cuba na mostra 'Marcas de La Memória de La
Comissión de Amnistía - 50 Años de Golpe Militar en Brasil', no final de 2014.

Realização

ZOASOM((
A temporada 2015 do ZoaSom começa a todo vapor! Em fevereiro, o programa volta a ser
transmitido ao vivo, abrindo espaço novamente para músicos independentes e promovendo
debates variados sobre cultura e cidadania.
No ano de 2014, mais de 50 bandas passaram pelo palco do ZoaSom. Você que tem uma
banda independente ou um trabalho autoral para apresentar,
não pode ficar fora dessa! Envie seu material pra nós e venha
participar do programa.
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.

))SINTONIA SESC SENAC
Um ambiente de trabalho estressante pode trazer prejuízos à saúde do trabalhador. O Família
Ramos deste mês discute o assunto, abordando os distúrbios mais comuns e alternativas
encontradas para amenizar o problema. No Sintonia Geral você fica sabendo mais sobre um
serviço que tem sido fundamental no combate à violência contra a mulher, o Ligue 180. O
Sabores do Brasil vem para refrescar o calor do verão com o sacolé, já o Som da Terra viaja na
sinfonia da Orquestra Jovem das Gerais. O poeta Fred Girauta fala de suas
obras e suas influências no Papo de Livro e o Paixão do Ofício conversa com
o profissional que faz as férias da criançada ficarem mais divertidas, o
Recreador Infantil. O Bem Pensado mostra o Cinesolar, uma iniciativa que
une arte e preservação ambiental. Você ainda pode se inspirar com as
palavras de Clarice Lispector no Minuto Poético.
Acesse o Sintonia Sesc Senac 139 pelo Radiotube. Ouça e compartilhe!
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