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Patrocínio

)) RADIOTUBE: CONCURSO
Prêmio Jornalismo Cidadão: reta final
Foi dada a largada para a fase final do I Prêmio Jornalismo Cidadão Radiotube. Os jurados
começaram a avaliar as mais de 110 produções recebidas ao longo dos meses de abril e maio.
São 78 áudios e 34 vídeos concorrentes, que retratam das mais diversas formas a comunicação
e os direitos humanos.
Entre os critérios de seleção e classificação, estão o respeito ao
tema, ineditismo da abordagem e a qualidade técnica do
material. Fiquem ligados na relação de finalistas, que será
divulgada no final de julho!

O Radiotube dá mais um passo importante dentro do debate
sobre direitos humanos. Após intenso período de produção, o
Radiotube acaba de finalizar os DVDs das séries Jornada: um
olhar sobre o mundo do trabalho e Jornada: Cidadania e
Participação: em busca de soluções. Com reportagens em
versões de dois e dez minutos, as séries abordam temas de
importância histórica e destacam dilemas presentes hoje no cotidiano de milhões de brasileiros.
Sindicalismo e Ditadura, Licenças Maternidade e Paternidade, Câncer Infantil, Lixo, Violência
Sexual Infantil, Habitação e Mobilidade Urbana são algumas questões levantadas nas
produções.
Além dos vídeos, o Radiotube lança CD com 31 spots e 32 reportagens, de 1 minuto e 1 minuto
e meio, respectivamente. As matérias foram elaboradas por correspondentes de diversas
regiões do Brasil que, ao longo de dois anos, mostraram diferentes possibilidades de se
refletir sobre cidadania.
TVs e rádios interessadas nos CDs e DVDs devem enviar e-mail para
radiotube@criarbrasil.org.br.

Terceirização: de que lado você está?
Você é contra ou a favor da Lei 4330, que prevê a
terceirização dos trabalhadores? Seja qual for a sua
opinião vote na enquete do Radiotube. Participe! radiotube.org.br

ZOASOM ((
A redução da maioridade penal é um tema que envolve política e
convicções. De um lado, pesquisas apontam que cerca de 90% da
população brasileira apoiam a ideia de que se diminua, de 18 para 16
anos, a idade que jovens podem ser presos. De outro, órgãos de
defesa dos direitos humanos, como a ONU, mostram dados que
afirmam que a redução da maioridade irá aumentar os índices de
violência no Brasil.
Diante desses dois lados e posicionado contra a redução da maioridade penal, o ZoaSom
realizou dois debates sobre o tema. Na quinta-feira, dia 11 de junho, o programa ouviu o
diretor do Instituto Liberal e professor de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Bernardo Santoro. Ele trouxe para o palco argumentos de quem se mostra a favor da
redução.
Na semana seguinte, dia 18 de junho, foi a vez do advogado Rodrigo Mondego mostrar seu
posicionamento. Contrário à redução da maioridade, Mondego afirmou que já há respostas
sendo dadas à população quando o assunto é a criminalidade envolvendo menores de 18
anos. “No Brasil, o jovem responde legalmente pelos seus atos desde os 12 anos de idade.
Além disso, apenas 1% dos crimes cometidos no Brasil é cometido por jovens. Para que,
então, reduzir a maioridade?”, questiona Mondego.
A PEC da redução da maioridade penal no Brasil já foi aprovada por uma comissão especial da
Câmara dos Deputados. Agora, a proposta de emenda à constituição segue para votação em
plenário.
O ZoaSom é um programa da Rádio MEC AM, feito em parceria com a Roquette-Pinto FM 94,1,
e produzido pelo CRIAR BRASIL.
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Mulheres: Quero Mais Saúde

Ficção que é realidade para muitas mulheres brasileiras. As
gravações do vídeo sobre violência contra a mulher
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interpretação mostram a violência que deixam marcas no corpo e na
alma. Você confere esse e outros vídeos, no segundo semestre desse
ano. Aguarde!
Apoio

O rádio na universidade e a democratização do aprendizado
O papel social da universidade está presente também no rádio. O curso
de Comunicação Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj)
desenvolve duas iniciativas que colaboram para democratizar o
conhecimento produzido no meio acadêmico, além de contribuir para a
reflexão de temas ligados à educação, saúde, tecnologia e cidadania.
Há dez anos, a Rádio Uerj está no ar pelas ondas da web com o objetivo de divulgar para a
população atividades na área de ensino, pesquisa e extensão. A rádio também exerce uma
importante função no que diz respeito à integração dos cursos, estudantes e profissionais da
universidade.
Além da rádio, os alunos da Uerj também contam com um outro espaço para exercitar o
aprendizado teórico dos cursos de Comunicação. O Laboratório de Áudio (AudioLab) da
Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro possui uma
proposta semelhante à Rádio Uerj. O programa atende professores e estudantes da Graduação
e Pós-Graduação em Comunicação da instituição de ensino. Para conhecer mais sobre os
projetos acesse: http://www.radiouerj.com.br/ e http://152.92.4.92/audiolab/.
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