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)) ZOASOM
Entra ano e sai ano, um mosquito vira personagem principal do verão. O
Aedes Aegypti é um vilão conhecido aqui no Brasil, principalmente por
ser vetor da Dengue. Mas o final de 2015 e o começo de 2016 fizeram
deste mosquito ainda mais protagonista. Agora, devido a Zika e a
Chikungunya, doenças até então desconhecidas no país mas que, no
caso da Zika, já virou epidemia.
O ZoaSom, programa da MEC AM em parceria com a Roquette-Pinto FM e produzido pelo
CRIAR BRASIL abordou o assunto e conversou com o Superintendente de
Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde do
Rio de Janeiro, Mário Sergio Ribeiro. Ele afirmou que a situação é grave
e que é preciso esforços diários da população para conter o mosquito.
Ouça o programa no radiotube.org.br.

TVT ((
A crise da saúde no estado do Rio foi destaque entre as matérias do mês de
janeiro da TVT.
A parceria da TV dos Trabalhadores com o CRIAR BRASIL deu origem a
outras produções que valorizam a cidadania e os trabalhadores e
trabalhadoras. Não deixe de assistir os VTs sobre a Folia de Reis na
comunidade Santa Marta, o Campeão Mundial de Boadyboard que saiu da
comunidade do Pavão Pavãozinho e ainda a Exposição Vozes, que mostra
um olhar diferenciado de alunos de uma escola estadual de São João de
Meriti, na Baixada Fluminense. Essas e todas as outras matérias
produzidas pelo CRIAR BRASIL estão disponíveis em radiotube.org.br
Você pode sugerir pautas para o Rio enviando email para
tvtrio@criarbrasil.org.br ou ligar para (21) 2242 8671.

)) MULHERES
A página no facebook do projeto Mulheres: Quero Mais Saúde é um canal de
divulgação de informações de interesse do universo feminino. Além das
notícias relacionadas à execução de nossas ações, são divulgadas iniciativas
que promovem o empoderamento das mulheres no Brasil e no mundo,
informando sobre seus direitos, sua saúde e bem estar.
Parceiro em diversas lutas travadas por movimento de mulheres, a página
participou da campanha de 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra
as Mulheres, repercutiu os assuntos que causaram debate, como as citações
feministas na prova redação do ENEM 2015, direitos da mulher na hora do parto e combate ao
assédio. Um dos destaques foi a reportagem sobre o lançamento da plataforma Alyne, criada
pela ONG Criola para orientar e dar visibilidade aos casos de violações de direitos sofridos por
mulheres negras.
Você pode acompanhar todas essas novidades (e interagir com a gente) no endereço
facebook.com/mulheresqueromaissaude.

Apoio

RADIOTUBE ((
Em dezembro, aconteceu em Teresina, Piauí, o 1º Seminário
Regional Norte Nordeste de Convergências Midiáticas – O
Futuro das Rádios Comunitárias em Tempos Digitais.
Organizado pela Associação Mundial de Rádios Comunitárias
(AMARC Brasil), da qual o CRIAR BRASIL é uma das
associadas fundadoras, o evento reuniu 80 comunicadores da
região e estudantes da Universidade Federal do Piaui.
Representando o CRIAR BRASIL, Ian Carvalho participou da mesa do evento, que debateu
temas como a participação das mulheres nas rádios e o uso de novas ferramentas tecnológicas
pelos radialistas comunitários. Além disso, ele também apresentou, para quem ainda não
conhecia, o Radiotube, uma poderosa ferramenta de convergência midiática que ajuda rádios
comunitárias de todo o Brasil. Foram dois dias de novos contatos e muita troca de
experiência, que mostraram que a comunicação comunitária no Brasil caminha e batalha
por um país mais justo e democrático.

Patrocínio

UFMA investe em jornalismo científico
Realizar uma conexão entre a Academia e a comunidade, este é o principal
objetivo da Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) com o programa Cidade Universitária, que vai ao ar de
segunda a sexta-feira, a partir das 12h05, na Universidade FM 106.9.
O trabalho realizado pela ASCOM consiste na produção de um boletim diário com as principais
notícias da UFMA. Além disso, a equipe divulga ótimas oportunidades de cursos e pesquisas
para a população maranhense.
Com um jornalismo científico de primeira linha, a Federal do Maranhão tem contribuído
para pluralizar cada vez mais o espaço universitário pela comunicação. Conheça mais
sobre a iniciativa acessando o portal radiotube.

Curta o
Criar Brasil:

www

CRIAR BRASIL | Rua Teotônio Regadas, 26/403, Lapa | Rio de Janeiro - RJ | 20021-360
Tel.: 21 2242 8671 | 2508 5204 | contato@criarbrasil.org.br

