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))RADIOTUBE
Entre os dias 8 e 9 de maio, Brasília foi a sede da primeira oficina de
capacitação Radiotube 2012. No encontro, a comunicação comunitária
ganhou mais força: educadores, ativistas e comunicadores populares
participaram das discussões e tiveram uma produção intensa.
Um dos pontos diferenciais das oficinas do Radiotube em 2012 é
o foco na discussão de temas ligados ao Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA. Em Brasília, a Conselheira Joseane
Barbosa, do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente
(CDCA-DF), participou do evento e colaborou para a ampliação
do debate.
Ao todo, 24 participantes produziram 8 produtos finais: uma
radionovela, dois spots, três reportagens de rádio e duas de vídeo. Todo o material está
disponibilizado no perfil do CRIAR BRASIL no Radiotube.
As oficinas de capacitação da região Centro-Oeste foram realizadas em parceria com o
Comitê para Democratização da Informática (CDI-DF) e apoiado pela Associação de
Educação do Homem do Amanhã de Brasília (Habra).
Em junho, as atividades de capacitação terão como destino o
Rio de Janeiro reunindo comunicadores de toda a região
Sudeste. As inscrições estão abertas através do email
radiotube@criarbrasil.org.br.
O Radiotube é um projeto do CRIAR BRASIL com o patrocínio
do Projeto Petrobras Desenvolvimento e Cidadania.
Patrocínio

PAC SOCIAL((
As oficinas de comunicação do PAC Social foram iniciadas há um mês e os produtos de
comunicação já começam a ganhar vida. O Blog Nós da Colônia, produzido pelos alunos
da Colônia Juliano Moreira, coloca luz sobre as atividades da comunidade no endereço
nosdacolonia.blogspot.com.br. Lá, está postado também um vídeo produzido pelos
participantes.
Na Tijuca, o trabalho também avança: o material radiofônico está
pronto, o jornal em fase de edição e o blog em plena produção.
“Gosto muito das aulas que estão expandindo meus
conhecimentos. Tem muita novidade e aprendi coisas do
jornalismo que não esperava que existissem”, contou o estudante
Carlos Eduardo, de 21 anos, um dos participantes.

))ZOASOM
A saúde na mesa do brasileiro movimentou o ZoaSom em
maio
No mês de maio, o ZoaSom colocou em cheque a alimentação
do brasileiro. Quem já tentou adquirir hábitos mais saudáveis de vida, com certeza já
ouviu muitas vezes de nutricionistas esta frase: “Inclua porções diárias de frutas,
legumes e verduras na sua dieta!” Mas e quando as porções diárias destes alimentos se
tornam um veneno para o seu organismo?
O consumo indiscriminado de defensores agrícolas tornou-se um
problema de saúde pública. Segundo pesquisa realizada no ano de
2011 pela Anvisa, 28% dos hortifrutis possuem níveis elevados de
resíduos agrotóxicos não autorizados pela Vigilância Sanitária, que
podem causar doenças como o câncer.
Para falar dos riscos e alternativas ao uso dos agrotóxicos, o ZoaSom
convidou Renato Martelleto, coordenador da Feira Orgânica e Cultural do Rio de Janeiro e
Sergio Rabello, toxicologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz.
O debate abordou questões como a falta de incentivo governamental para a produção
dos alimentos orgânicos e os riscos para os produtores rurais que lidam diretamente com
os defensores agrícolas.
Rabello ressaltou o perigo para a saúde do uso indiscriminado dos agrotóxicos no Brasil.
“A exposição crônica aos agrotóxicos pode causar nos agricultores
doenças degenerativas como o câncer e problemas do sistema
reprodutor,” disse o toxicologista.
Ficou a fim de saber mais sobre o ZoaSom? Acesse o nosso site
www.zoasom.com e saiba tudo que rolou e vai rolar no programa.
Não perca toda a quinta-feira, às 14h, nas ondas dos 800KhZ da
Rádio MEC AM.

CÚPULA DOS POVOS((
A Rádio Cúpula dos Povos
Desde março acontecem toda quarta-feira, no CRIAR BRASIL,
reuniões de preparação da Rádio Cúpula dos Povos. A Rádio
será um dos vários meios de comunicação que irão contribuir para a divulgação de
notícias, informações, serviços e entretenimento durante os dias 15 e 23 de junho, no
Aterro do Flamengo.
Os encontros surgiram a partir de uma demanda do Comitê de Comunicação da Cúpula
dos Povos e a cada semana mais rádios, instituições e associações ligadas aos
movimentos sociais se juntam para organizar a cobertura jornalística do evento, que será
paralelo a Conferência da ONU, na Rio+20.
A programação da Rádio será transmitida pela web e amplificada por rádios
comunitárias, rádios livres e públicas no mundo todo. Os principais destaques você
vai encontrar também em radiotube.org.br.

))SINTONIA
Felicidade é estar com a família? Ter amigos? Viajar? A Família
Ramos desse mês apresenta estudo de um índice que vai medir a
felicidade interna bruta do povo brasileiro, o FIB. Vamos conhecer
a experiência de Butão, um pequeno país que já implementou o
FIB e saber como essa experiência pode ser colocada em prática
no nosso país. Especialistas, povo-fala e a Família Ramos ilustram
de maneira dinâmica o assunto. Imperdível!
O Sintonia Sesc Senac, que chega às rádios em junho e está disponível no
radiotube.org.br Educação Via Rádio, tem ainda outros seis programas, três Fique por
dentro e o Minuto poético. Acesse, divulgue, compartilhe!

A VOZ DO TRABALHADOR((
A Voz do Trabalhador, programa semanal realizado pelo CRIAR
BRASIL em parceria com a CUT-RJ, já entrou no ritmo da
Conferência Rio + 20. O programa 125 trata da Conferência que a
CUT-RJ realizou para decidir sua participação no evento,
principalmente na Cúpula dos Povos. Para o Secretário de
Relações Internacionais da CUT Nacional, João Felício, “A Rio + 20
será o mais expressivo espaço sindical de atuação dos sindicalistas
por ter uma repercussão internacional e poder se estabelecer na Conferência as lutas
concretas de salário e emprego junto a questões de desenvolvimento sustentável”.
A CUT pretende ter uma intensa participação nas atividades da Cúpula dos Povos e no
Evento Sindical.
Se você se interessa por este assunto, ao qualquer outro, sobre o mundo do trabalho,
é só acessar A Voz do Trabalhador no radiotube.org.br.

))VOZES CIDADÃ S
Mar Azul FM: cidadania e integração
Direto de Paracuru, município localizado no norte do Ceará, a rádio Mar Azul FM, que
funciona no dial 87,9 MHz, realiza as suas atividades. Inaugurada em fevereiro de 1999,
a emissora foi criada por Hélder Gurgel, com o objetivo de oferecer ao município um
lugar onde a comunidade pudesse expor sua voz, além de contribuir para uma
comunicação verdadeiramente cidadã.
Ao longo dos 13 anos de sua história, a Mar Azul veicula programas como “A
Voz das Comunidades”, “Voz De Mulher”, além de programas como “Xote,
Choro e Baião” e o “Mar Azul Notícias” com seu “O Povo no Ar”. A rádio
também vivenciou um grande número de experiências inusitadas,
como a caçada à leoa fugitiva nas matas do Poço Doce, localizada no
município, e a viagem até São Paulo que um ouvinte fez de bicicleta, com parada
em Aparecida do Norte para pedir benção para si e para a rádio.
Com tamanha aceitação popular e sintonia com o ouvinte, só resta a nós
desejar muitos anos à Rádio Mar Azul FM. Quem quiser pode conhecer melhor
a rádio, e até mesmo ouvi-la, no site http://www.radiomarazul.com.
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