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Patrocínio

Prêmio Jornalismo Cidadão Radiotube 2015: sete finalistas e três menções honrosas
Temas como saúde, educação, religião, violência contra a imprensa e cultura indígena
retratados em 78 áudios e 34 vídeos enviados de diferentes regiões do país e da América
Latina. A diversidade e a riqueza das produções concorrentes ao Prêmio Jornalismo Cidadão
Radiotube 2015 deixou o júri dividido e levou à decisão por conceder menções honrosas, para
além dos finalistas previstos no regulamento.
Para a jurada e radialista Denise Viola, “é gratificante ver produções tão diversas e preocupadas
com uma abordagem diferenciada do que costumamos ver”. O jornalista Cristiano Menezes, que
também participou do júri, destacou o talento mostrado nos conteúdos radiofônicos. “Jovens
talentos revelam-se como profissionais, cidadãs e cidadãos. Ouvindo suas vozes, ouvi o Brasil”.
Confira os vencedores na lista abaixo. Os premiados virão ao Rio de Janeiro participar do
evento Prêmio Jornalismo Cidadão Radiotube 2015 que acontece no dia 12 de agosto, às
18h30, no Museu da República. Rua do Catete, 153. Catete. Você também é nosso
convidado.
Os trabalhos escolhidos podem ser conferidos em radiotube.org.br!

ÁUDIO - FINALISTAS (em ordem alfabética)
* Coletive-se
* Programa Conexões - Exercitando a
Cidadania - 1ª Caminhada de Terreiros Comunidade Afrodescente
* Mordaça? - A violência contra jornalistas
alagoanos

(Coletivo de realizadores)
AMUNAM - Rádio Comunitária
Alternativa FM

São Paulo (SP)
Nazaré da Mata (PE)

Rádio Difusora de Alagoas

Maceió (AL)

ÁUDIO - MENÇÃO HONROSA (em ordem alfabética)
* Séries À Margem e Desafios do Recomeço

Sistema Correio de Comunicação

Maceió (AL)

VÍDEO - FINALISTAS (em ordem alfabética)
* Comunidades em Foco - Bairro Conceição

Centro de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Vale do
Jequitinhonha
* Enfoque Vicentina - onde os outros não vão Unissinos
* Os últimos sobreviventes da etnia Juma
Agência Amazônia Real
da Amazônia

Estância Velha (RS)
Manaus (AM)

VÍDEO - MENÇÃO HONROSA (em ordem alfabética)
* Infância comPROMETIDA - O Trabalho
Infantil no ES
* Ser tão invisível

TVE - ES

Vila Velha (ES)

Jornal O Tempo

Belo Horizonte (MG)

As Inclusión

Colômbia

ÁUDIO EM ESPANHOL
* Biblioburro la increíble labor de un
profesor colombiano

RADIOTUBE: REPORTAGENS E SPOTS ((
Produzido ao longo de 2014 e finalizado neste ano, o CD Radiotube já
começou a chegar em diversas rádios comunitárias e educativas
localizadas em diversos municípios brasileiros. Produtores e radialistas
avaliam o conteúdo e destacam sua utilidade pública.
“São ótimas matérias e de suma importância para a população. Realmente
era o que eu sempre desejei para veicular em nossa emissora. Gostaria de
continuar esta parceria”, Romar Gonçalves, da Rádio Novidade FM
(Capim Branco MG).
Se você também gostaria de veicular as reportagens e spots do Radiotube em sua rádio,
entre em contato conosco pelo radiotube@criarbrasil.org.br. Venha participar da nossa
rede!

Por que você acha que muitas mulheres não denunciam seus
agressores?
Dê sua opinião votando na enquete do Radiotube. Participe!
radiotube.org.br

ZOASOM ((
No Brasil se mata mais do que em países em guerra. Esta é uma triste
constatação e que entristece ainda mais quando voltamos nossos
olhos aos jovens negros e pobres. Aqui, dos jovens entre 15 e 29 anos
que são assassinados, 77% são negros. Uma juventude que paga
o preço do preconceito, da impunidade e do racismo.
E este verdadeiro genocídio da juventude negra brasileira foi o
tema do ZoaSom do dia 9 de julho. Um bate papo emocionante
que marcou a história do programa, que completa cinco anos em
2015.
Através dos depoimentos de dor e luta de Dona Fátima e Monica Cunha, mães de filhos
assassinados em comunidades cariocas, e dos dados alarmantes trazidos por Átila Roque,
diretor executivo da Anistia Internacional no Brasil, o ZoaSom mostrou, de forma clara e
sincera, que é preciso mobilização para que cessem as mortes violentas de jovens no país.
O ZoaSom é um programa da MEC AM, que vai ao ar toda quinta-feira, em parceria com
a Roquette-Pinto FM 94,1, e produzido pelo CRIAR BRASIL. Os áudios do programa
estão disponíveis no radiotube.org.br.

Atenção comunicadores do Paraná! Termina no dia 10
de agosto a inscrição para o Curso de Comunicação
Popular do Paraná. A 3ª edição do evento acontece nos
dias 14, 15 e 16 de agosto, em Curitiba, na sede da
APP-Sindicato.
Para se inscrever basta acessar comunicacaopopularpr.redelivre.org.br.
O curso é voltado para organizações populares, sindicais, estudantes, professores, jornalistas,
lideranças comunitárias, ativistas culturais e midialivristas. A participação é de R$ 15,00, mas
para as pessoas que não têm condições de arcar com o custo é possível optar, no ato da
inscrição, pela isenção no pagamento.

MULHERES ((
Violência contra a mulher em foco
Os números da violência contra mulheres continuam assustadores.
É o que comprova o recente relatório divulgado pelo projeto Via
Lilás, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em enquete
realizada por meio dos totens interativos instalados em 23
estações de trens urbanos da Supervia, constatou-se que, dentre as 28 mil pessoas que
responderam as questões sobre o assunto, 71% admitiram que sofreram algum tipo de
violência, mas nunca denunciaram seus agressores ou procuraram qualquer tipo de ajuda a
esse respeito.
Em entrevista ao CRIAR BRASIL para o projeto “Mulheres: Quero Mais Saúde!”, Adriana
Mota, Superintendente de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, afirmou que o resultado da enquete é condizente com a realidade.
“Cerca de 95% dos que responderam eram mulheres. Observamos que muitas mulheres não
se dão conta de que há várias formas de violência, então não se enxergam como vítimas
porque não conseguem identificar a violência para além do abuso físico ou sexual”.
Confira a matéria completa em vídeo no radiotube.org.br.

Apoio

))VOZES CIDADÃ S
Ondas sonoras gaúchas
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Pelas terras gaúchas encontra-se a Rádio Universidade AM. A emissora
está localizada na cidade de Santa Maria, internacionalmente conhecida
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Kiss em 2013,
que matou
mais
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pessoas.
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Há dois anos a rádio é considerada uma emissora pública. A iniciativa da Universidade Federal
de Santa Maria mantém a sua programação voltada para a comunidade regional, cidadania,
esporte, música e informação científico-cultural.
Ao longo de 47 anos de atuação no Rio Grande do Sul, a Rádio Universidade AM, que opera
atualmente nos 800AM, promoveu grandes coberturas jornalísticas, como os Jogos
Olímpicos de Sidney, o Campeonato Gaúcho de Futebol e a Copa do Mundo de 2014.
Para ouvir e conhecer mais sobre a emissora gaúcha acesse o site da Rádio Universidade
AM: www.ufsm.br/radio.
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