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)) RADIOTUBE
#Radiotube de cara nova#
Já está no ar o novo Radiotube! Mais interativa e moderna, a plataforma
ganha design e ferramentas ainda mais antenados com a realidade atual
do usuário. Rádios e TVs comunitárias, públicas, educativas e locais,
estudantes e organizações da sociedade civil poderão compartilhar e postar com mais facilidade
produções em áudio, texto e vídeo. Confira o que mudou:
Temas viraram hashtags (#)
Página inicial no formato timeline (linha do tempo)
Opção de curtir
Seleção de “Mais curtidas” e “Mais comentadas”
Opção de uploads e downloads de vídeos
Possibilidade de mudança no contraste da página
Quer saber mais? Acesse www.radiotube.org.br e faça parte desta
rede de cidadania, agora #decaranova!

Patrocínio

50 OLHARES ((
50 Olhares Inscrições prorrogadas
O prazo para inscrições do projeto “Um Golpe, 50 Olhares” foi
prorrogado. Os interessados em produzir o vídeo de um minuto de
duração que poderá fazer parte do média-metragem de 52 minutos,
agora têm até o dia 31 de julho para enviar suas produções. O
projeto realizado pelo CRIAR BRASIL e fomentado pelo Ministério da Justiça, por meio do
projeto Marcas da Memória, irá mostrar a percepção da sociedade brasileira sobre o período
da ditadura militar.
A participação é livre e os vídeos selecionados recebem uma remuneração de R$
1.000,00. Inscrições pelo hotsite www.criarbrasil.org.br/50olhares.

Realização

)) ZOASOM
Junho de 2014. Mês do começo da Copa do Mundo no Brasil. E, no dia 12,
data do pontapé inicial do maior campeonato do futebol mundial, o
ZoaSom foi para a arena. De debate.
De um lado, críticos da Copa do Mundo. Do outro, defensores da
qualidade e das vantagens deste evento. Gustavo Mehl, do Comitê Popular da Copa e das
Olimpíadas, e Marcello Azevedo, da CUT-RJ, fizeram do programa um
verdadeiro palco para a discussão dos prós e dos contras da Copa no Brasil.
No meio de tudo isso, o trio Choro Novo, mostrou a brasilidade de um ritmo
que abraça a todos os outros: o chorinho.
Produzido pelo CRIAR BRASIL, o ZoaSom é um programa da MEC AM,
uma emissora da EBC - Empresa Brasil de Comunicação, feito em parceria
com a Roquette-Pinto Fm 94,1. Para ouvir, basta se ligar toda quintafeira, das 14 às 15h. Todo o conteúdo do programa também está
disponível no site zoasom.com

JORNADA ((
Jornada: nova série
Qual é a capacidade de geração de trabalho em grandes eventos? Em
busca de resposta a essa pergunta, nossa equipe saiu em campo. O
resultado pode ser conferido no novo vídeo da série Jornada: um olhar
sobre o mundo do trabalho.
No clima da Copa do Mundo e já com foco nos Jogos Olímpicos de 2016, o
programa ouviu operários, voluntários, representantes da CUT e
especialistas. Em duas versões, de 10 e 2 minutos, os vídeos estão
disponíveis no radiotube.org.br . TVs interessadas em receber o
material podem entrar em contato: radiotube@criarbrasil.org.br

))SINTONIA SESC SENAC
2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Antenada na questão, a Família Ramos vai
mostrar um pouco sobre as iniciativas que vêm dando suporte para este tipo de
empreendimento e sua importância para a erradicação da fome no mundo.
Os direitos cidadãos dos imigrantes são o assunto do Sintonia Geral, que traz tudo sobre uma
ONG especializada no tema. O Sabores do Brasil está em festa com as receitas de brigadeiro
e o Som da Terra traz o Cavalo-Marinho, expressão cultural de Pernambuco que envolve
teatro, dança e música. E ainda tem um papo sobre o livro Cem Anos
de Solidão e tudo sobre a profissão de astrônomo. Fechamos com um
serviço que auxilia crianças e adolescentes, o 1, 2, 3... Alô!
Confira tudo isso e as novidades do Fique por Dentro e Minuto
Poético no CD 132 já disponível para ouvir e compartilhar no
radiotube.org.br.

Valorização e divulgação da cultura, artes e dos artistas da região praieira gaúcha
das cidades de Cidreira e Balneário Pinhal. Assim, a Rádio Web O Marisco surgiu a
partir do trabalho de um coletivo de artistas praieiros no Jornal O Marisco.
Em 2009, a Rádio Web O Marisco foi uma das vencedoras do festival nacional
realizado pelo Criar Brasil - Cultura e Cidadania nas Ondas do Rádio II, que
aconteceu no Teatro Odisséia - Lapa, Rio de Janeiro.
O evento e o compromisso com as comunidades litorâneas, fizeram a Rádio Web O Marisco
ganhar espaço e audiência. Tempos depois a emissora passou a transmitir também em FM
na freqüência 98,9.
Agora também nas ondas radiofônicas a Rádio O Marisco vem
desenvolvendo uma parceria com os artistas locais na produção de
conteúdos especiais que vão ao ar diariamente. Assuntos do cotidiano
praieiro também ganham destaque, assim como as informações de
serviços e conhecimento de direitos e cidadania. Essa é a Rádio O
Marisco. Uma voz cidadã gaúcha.
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