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)) RADIOTUBE
Inscrições abertas para a Oficina do Radiotube em Goiânia
O Radiotube volta à estrada, dessa vez com destino à Região Centro-Oeste.
Nos dias 21 e 22 de agosto, a equipe desembarca em Goiânia para um
encontro que terá como foco a produção de rádio, vídeo e internet, com
discussões sobre as técnicas utilizadas e a realização de oficinas práticas. O
objetivo é mobilizar produtores de conteúdo da região para a importância
do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Organizado pelo CRIAR BRASIL em parceria com o CDI-DF, o SESC
Cidadania e o Programa Sintonia Sesc Senac e com o patrocínio do
Programa Petrobras Socioambiental o evento é aberto a radialistas, jornalistas, educadores,
lideranças locais e ativistas dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
As inscrições já estão abertas, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem enviar email para radiotube@criarbrasil.org.br.

Radiotube inova e agrada
No ar há pouco mais de um mês, o novo Radiotube caiu no gosto dos
usuários. De todo o país, chegam comentários sobre o layout
modernizado, que acompanha as recentes mudanças da rede.

!

“Valeu, pessoal! Radiotube sempre inovando.” Haroldo Campelo, Goiás.

!

!

“Gostei do novo layout e ficou mais fácil de localizar as informações. O projeto
em si Radiotube é show.” Evelin Haslinger (Rede Nacional de Adolescentes e
Jovens Comunicadores), Rio Grande do Sul.

!

!

“Muito bom. Parabéns!”. Web Rádio Difusão, São Paulo.
“Ficou visualmente mais bonito.” Renato de Souza (Rádio Utopia FM), Distrito
Federal
Veja você também as mudanças e opine! Acesse www.radiotube.org.br.

!
Patrocínio

))50 OLHARES
50 Olhares - Inscrições encerradas!
E o projeto Um Golpe 50 Olhares cumpre mais uma etapa. O prazo para envio de vídeos
chegou ao final e foi encerrado neste dia 31 de julho. Os interessados em participar da
produção colaborativa que reunirá 50 vídeos, e aborda o período da ditadura no Brasil,
enviaram seus vídeos de um minuto. Os vídeos selecionados receberão uma
remuneração de R$ 1 mil. A produção colaborativa é organizada pelo CRIAR
BRASIL e conta com o patrocínio do Ministério da Justiça.
Acompanhe as informações da seleção das produções pelo site
www.criarbrasil.org.br/50olhares. Curta também a fanpage do projeto em
www.facebook.com/50olhares.

Realização

ZOASOM((
Que o ZoaSom é um programa da MEC AM, feito em parceria
com a Roquette-Pinto FM e produzido pelo CRIAR BRASIL,
todo mundo já sabe. Que o programa vai ao ar, ao vivo, toda
quinta-feira, das 14h às 15h, também. Mas, melhor do que
tudo isso, é poder ficar conectado com o programa todos os dias da semana. E opções para
isso não faltam!
Além do site zoasom.com, o programa também está presente no Facebook, através da sua
Fanpage, no Twitter, no Radiotube, e, agora, também no Instagram, rede social para o
compartilhamento de fotos.
Os seguidores do ZoaSom nas redes sociais podem ainda participar de promoções enquanto o
programa rola, saber sobre o que acontece nos bastidores e na produção, além de ficar por
dentro das melhores dicas culturais selecionadas pela equipe do ZoaSom. Então, vamos nos
conectar?

))JORNADA
Jornada: violência sexual de menores e trabalho rural em
pauta
Em 2013, o Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente
recebeu mais de 7 mil denúncias de casos de violência sexual. O
que envolve o combate a este tipo de violência?
No campo, 16 milhões de trabalhadores rurais contribuem para mover a economia brasileira.
Como é a forma de produção na agricultura familiar?
Saiba mais, assistindo os novos vídeos da série Jornada: um olhar sobre o mundo do
trabalho. Nossa equipe foi até especialistas, trabalhadores, instituições da sociedade civil,
representantes de órgãos públicos e jurídicos buscar respostas para essas questões.
A produção é do Projeto Radiotube em uma parceria do CRIAR BRASIL com a CUT-RJ e
conta com o patrocínio do Programa Petrobras Socieambiental.
Os vídeos possuem dois formatos: de 10 e 2 minutos, e estão disponíveis em
www.radiotube.org.br. Emissoras de TV interessadas no material devem enviar mensagem
para radiotube@criarbrasil.org.br.

SINTONIA SESC SENAC((
Uma boa noite de sono é fundamental para a nossa saúde e o Família
Ramos traz os distúrbios mais comuns, tratamentos existentes e dicas
para dormir melhor. Já o Sintonia Geral aborda as consequências do
abandono de jumentos no Nordeste brasileiro. O Sabores do Brasil vai
até o Maranhão para apresentar o delicioso cuxá e o Som da Terra
mergulha nos mistérios das matas amazônicas para mostrar o lundu marajoara.
No Papo de Livro, o escritor catarinense Carlos Henrique Schroeder fala sobre seu autor
preferido, Sérgio Sant´Anna. Farmacêutico é a profissão tema do Paixão do Ofício e o Bem
Pensado traz a cooperativa Arte Ofício, projeto socioeducativo e de geração de renda para
mulheres da cidade de Botucatu, São Paulo. Para fechar, os Fique por Dentro e o Minuto
Poético, com as palavras do ativista Abdias Nascimento.
O Sintonia Sesc-Senac número 133 já está disponível para ouvir e compartilhar no
radiotube.org.br. Confira!

A Rádio Universidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, foi ao ar pela primeira vez,
oficialmente, em maio de 1968. No início dos anos 1980, a Rádio Universidade AM
transferiu-se para o Campus Universitário da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.
A partir da instalação do novo parque de transmissores no Campus Universitário, no final de
1995, o sinal foi ampliado de Santa Maria para toda a região centro-oeste do Rio Grande do
Sul. A nova antena, com 77 metros de altura, dobrou a capacidade de alcance, melhorando
a qualidade de som. Hoje, a emissora transmite 24 horas também pela internet.
A Rádio Universidade AM é emissora pública e mantém sua programação voltada à
comunidade regional, com espaços dedicados ao esporte, informação científico-cultural,
música, variedades, coberturas de eventos e atividades de UFSM.
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