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))RADIOTUBE
Em sua segunda edição, a série” Jornada: um olhar sobre o mundo do trabalho” já
foi avaliada por TVs comunitárias, educativas, comerciais e públicas que receberam
o material.
As TVs Comunitárias representam mais da metade das emissoras da rede que veicula o
material em suas programações. Em seguida, vem as emissoras educativas.
As opiniões sobre a qualidade do conteúdo dos vídeos produzidos pelo CRIAR BRASIL revelam
o entusiasmo com a produção. Cinquenta e cinco por cento disseram que as produções foram
excelentes, enquanto 45% classificaram como boas.
“Jornada: um olhar sobre o mundo do trabalho” é uma parceria do CRIAR
BRASIL com a Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
CUT/RJ. A produção é parte integrante do Projeto Radiotube que é
patrocinado pelo Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania.
Você pode acessar os vídeos no radiotube.org.br.

Patrocínio

ENFERMEIROS ((
Enfermeiros na tela
Uma profissão de muita responsabilidade, que exige dedicação e mexe com a emoção. O dia a
dia do enfermeiro é tema dos vídeos produzidos pelo CRIAR BRASIL para o Sindicato dos
Enfermeiros do Rio de Janeiro. Duas versões de 10 e de 1 minuto
revelam a rotina nos hospitais, a relação com os pacientes, as
dificuldades e as recompensas da profissão.
Os vídeos marcam a semana da enfermagem. Eles podem ser
acessados pelo radiotube.org.br. As TVs interessadas em receber o
DVD para veiculação podem solicitar pelo email
criar@criarbrasil.org.br

)) ZOASOM
O ZoaSom abalou as estruturas da Escola Adolpho Bloch, da FAETEC, no
mês de abril. No dia 25, o programa sobre o popular passinho do menor foi
realizado na Escola Técnica de São Cristóvão e contou com uma plateia de
aproximadamente 200 alunos.
A febre da dança que invadiu as comunidades do Rio e desceu para o
asfalto foi o tema desta edição do ZoaSom. O programa contou com a presença da
historiadora e professora da UFF, Adriana Facina e Carlos Eduardo, criador da primeira Escola
de Passinho do Borel.
A animação tomou conta da FAETEC que foi contagiada pelo som do
MC Sabará. Os alunos mostraram muito molejo e habilidade corporal
para dançar o passinho do menor.
Para conferir essas e outras notícias do ZoaSom acesse a nossa
página zoasom.com e fique antenado nos debates que rolam
todas às quintas-feiras, as 14h05, pelas ondas dos 800KhZ da
Rádio MEC AM.

A VOZ DO TRABALHADOR ((
A Voz do Trabalhador segue toda semana discutindo assuntos ligados ao mundo do
trabalho e que despertam interesse em toda a sociedade. No mês de abril, os programas
realizados em parceria com a CUT-RJ, falaram do trabalho da Comissão Estadual da
Verdade que está sendo desenvolvido no Rio de Janeiro, o lançamento da segunda série do
“Jornada” e da “CUT na TV” e ainda o lançamento da candidatura do
jornalista Amaury Ribeiro Júnior, autor do livro “A Privataria
Tucana”, para a cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras, a
mesma que está sendo pleiteada pelo ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Você pode ouvir esses e outros programas no radiotube.org.br.

))SINTONIA
Ele varre as ruas, recolhe o lixo e ouve muitas histórias. No "Papo de Livro" dessa edição
vamos conhecer “Vida de Gari”, um livro com crônicas baseadas em fatos do cotidiano de
quem está nas ruas todos os dias.
O CD 119 traz ainda outros sete programas com assuntos variados, as dicas do
"Fique Por Dentro' e o "Minuto Poético" que nesse mês destaca a poesia do
amazonense Thiago de Mello.
O CD já chegou em mais de 1.000 emissoras de rádio de todo o Brasil e
está disponível para download no site radiotube.org.br.

Criada a partir de janeiro de 2002, a ONG Escola Brasil é uma iniciativa que tem como principal
ferramenta de ação o rádio. A partir da produção de conteúdos radiofônicos a Escola Brasil
trabalha na perspectiva de promover a educação através das ondas do rádio.
O foco da ONG é nas emissoras do interior do Brasil, que acessam produções
(spots, dramatizações e entrevistas), voltadas para o desenvolvimento de
seus municípios, direcionadas na divulgação das garantias dos direitos da
criança e do adolescente. O objetivo da organização é incentivar a
transmissão de informações corretas sobre educação, saúde e proteção de
meninos e meninas.
Ao se tornar parceira, a emissora recebe de graça todo o conteúdo produzido pela Escola Brasil
e tem acesso aos fóruns de discussão na comunidade “Fórum Escola Brasil” colaborando assim
para a melhoria das condições de vida de milhares de pessoas.
Um de seus projetos mais atuantes é "Rádio pela Infância", um projeto certificado pela UNICEF
voltado para os municípios do Semiárido e da Amazônia
inscritos no selo UNICEF, cujo material também está
disponibilizado no radiotube.org.br. O acesso aos conteúdos
registrou um total de 442 downloads e 2.208 visualizações
para o material publicado no site até o dia 30 de abril
de 2013.
Para conhecer o trabalho da ONG Escola Brasil acesse escolabrasil.org.br.

No mês de abril o CRIAR BRASIL recebeu um novo companheiro em
sua equipe. É o jovem aprendiz da DATAPREV, Felipe Fortunato. Ele está
sendo capacitado, três vezes por semana, para produzir e editar
conteúdos radiofônicos para webradio.
Felipe tem 23 anos, é cego de nascença e um apaixonado pelo rádio. A
deficiência nunca foi um limitador para ele, que mora em São João de
Meriti e concluiu o ensino médio em escola regular da rede pública. Felipe é determinado e
tem boas expectativas com relação ao futuro como comunicador.
“Quero montar uma webradio de entretenimento e informação com amigos que também
são deficientes visuais e mais para frente eu quero fazer faculdade de comunicação, na
área de Rádio e TV”, afirma.
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