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ZOASOM ((
A vida de jovens refugiados que têm o Brasil como casa. O ZoaSom de 12
de maio contou a história de Mariama Bah, jovem de 26 anos, que veio da
Gambia, na África, fugindo de um casamento forçado em seu país.
Ouvir Mariama foi emocionante. Mãe de uma menina de 13 anos, que
ficou na Gâmbia, Mariama contou o que fez para chegar ao Brasil e o
que traz força para realizar tantas transformações na vida. “Fui retirada
da escola aos 9 anos para me casar. Fugi de uma cultura que oprime as
mulheres do meu país. Meu sonho hoje é trazer minha filha também
para cá”.
Além de Mariama, a assistente social Jacqueline Rodrigues, da Caritas
do Rio de Janeiro, contou sobre o trabalho de receber os refugiados no
país e sobre as dificuldades de inclusão social dessas pessoas. “Muitos
conseguem os documentos para ficar no Brasil, como qualquer cidadão brasileiro, mas sofrem
preconceito por serem refugiados. Esse ponto, do preconceito, é o que mais temos que mudar”,
ressalta.
O ZoaSom vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, das 14 às 15 horas. Há quase seis anos no
ar, o programa é uma realização da MEC AM, feita em parceria com a Roquette-Pinto FM
94,1, e com produção do CRIAR BRASIL.

)) MULHERES
Mulheres: Quero Mais Saúde!
Uma ação que se mostra necessária no atual momento brasileiro.
Diante de casos chocantes de agressões e violações de direitos
causados por uma sociedade ainda marcada pelo machismo e pela qual permeia a cultura do
estupro, lançamos a campanha #NãoÉSuaCulpa nas redes sociais. A intenção é contribuir
com o combate à violência contra a mulher e conscientizar sobre a crueldade da
culpabilização da vítima.
Com quase 30 mil visualizações, os vídeos focam em diferentes atores
do ciclo de violência (vítima/agressor) e em situações desde as mais
explícitas, como as agressões físicas, até aquelas mais difíceis de
identificar, como a violência psicológica, a difamação e o isolamento da
mulher de seus ciclos sociais, o que forma um cenário mais propício à
continuidade da violência. Estamos também debatendo o assunto e
participando de programas de rádio e TV e inserindo os vídeos na
programação de canais a cabo, educativos e comunitários.
A boa recepção do projeto Mulheres: Quero Mais Saúde mostra a importância de levar
informação e promover a discussão em torno dos desafios que as mulheres ainda
enfrentam todos os dias para terem seus direitos mais básicos garantidos. Colabore com a
gente, participe pela nossa fanpage facebook.com/mulheresqueromaissaude. Compartilhe
os vídeos, contribua com o debate e ajude na construção de uma sociedade mais justa e
segura para as mulheres.

Apoio

RADIOTUBE ((
O Brasil passa por um dos momentos mais turbulentos da sua história recente. O impeachment
da presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff, as investigações de corrupção da Polícia
Federal, as medidas polêmicas do presidente interino Michel Temer são só alguns motivos que
fazem do nosso país um caldeirão prestes a explodir.
Diante de tudo isso, o Radiotube está recebendo diversas matérias de ótima qualidade,
abordando todos esses temas e muito mais!
Confira na nossa rede social:
- Presidenta do Conselho Curador da EBC destaca importância da pluralidade de vozes na
comunicação pública - http://bit.ly/comunicacaopublica
- Semana Vladimir Hezog discutiu jornalismo digital e o momento político http://bit.ly/vladimirhezog
- PEC propõe aumento dos repasses da União aos estados e municípios - http://bit.ly/pecuniao
Também estão disponíveis no Radiotube todas as matérias produzidas pelo CRIAR BRASIL
para a Rede TVT. Assista: http://bit.ly/redetvt

Patrocínio

Quarenta programas sobre um novo modo de viver a cidade do Rio
de Janeiro. Quarenta jovens que passaram pela metodologia da
Agência de Redes para Juventude. Quarenta histórias de vida e
esperança. Quarenta programas de rádio intitulados “Eu Sou
o Próximo!”.
A produção foi feita no estúdio do CRIAR BRASIL em
parceria com a Agência Rede para Juventude.
Os programas estão disponíveis no site agenciarj.org ou no
canal do youtube.com/user/agencie.

“Unir o útil ao agradável”. Essas são palavras do jornalista Júnior Patente
que coordena o Blog Conquista Esportes. Entrevistando esportistas da
cidade dele, Vitória da Conquista, na Bahia, para um trabalho de
monografia, em 2008, nasceu a ideia de fazer o Portal.
No portal todos os esportes são tratados com o mesmo peso sendo que
as matérias voltadas para a saúde dos desportistas e os cuidados que
devem tomar para a prática de qualquer modalidade são sempre
destaque.
Há seis anos, Júnior foi convidado para apresentar o programa diário Giro Esportivo na rádio
educativa UESB FM, uma iniciativa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde
levou a proposta do site que é o incentivo da prática de todas as modalidades esportivas
tanto amadoras, como profissionais. Você pode ouvir o programa acessando o portal
conquistaesportes.com ou ler as matérias pelo radiotube.org.br
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