para todas as vozes
Boletim informativo mensal do Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio - Ano 8 - Nº 84 - Maio 2015

)) RADIOTUBE
Jornalismo Cidadão
Mobilização nacional. O I Prêmio Jornalismo Cidadão Radiotube 2015 despertou a atenção de
produtores de conteúdo de todo o país. As inscrições foram prorrogadas até 31 de maio e o
saldo foi de mais de 100 áudios e vídeos inscritos, revelando a diversidade regional brasileira e
abordando o tema direitos humanos e comunicação.
O júri avaliará o material durante o mês de junho e até o fim de julho
serão divulgados os resultados. Vão ser selecionados sete
finalistas: três áudios e três vídeos em português, além de um
áudio em espanhol. Todos estarão convidados a participar do
evento de premiação no Rio de Janeiro em agosto. Aguardem!

Patrocínio

ZOASOM ((
Conectividade é palavra de ordem dentro do ZoaSom. Por isso,
a equipe do programa não para de arrumar novos meios de
estar ligada com os ouvintes. Agora, além do Facebook, do Twitter,
do email e do bom e velho SMS, quem quiser mandar seu recado e
ajudar a pensar o ZoaSom nosso de toda quinta, pode fazer parte
do grupo de Whatsapp do programa.
O caminho é simples: envie uma mensagem para 21 987785366 dizendo seu
nome e avisando: quero fazer parte do grupo de whatsapp do ZoaSom. Pronto! Você já
vai estar conectado ao grupo que promete levar o bate-papo do programa para além das
quintas-feiras.
Produzido pelo CRIAR BRASIL, o ZoaSom é um programa da MEC AM, feito em parceria
com a Roquette-Pinto FM 94,1. No ar desde 2010, é veiculado toda quinta-feira, das 14h às
15h.

))MULHERES
CRIAR BRASIL marca presença em seminário internacional
O Sesc Pinheiros em São Paulo foi palco do 1º Seminário Internacional Cultura da
Violência contra as Mulheres. Nos dias 20 e 21 de maio convidadas(os) do Brasil e
de países como Estados Unidos, México e Inglaterra de diversas áreas do
enfrentamento à violência contra as mulheres, levaram experiências e estudos para as cerca de
600 pessoas, em sua maioria, mulheres, que lotaram o auditório.
Em sua fala de abertura, a representante da Fundação Ford no Brasil, Nilcéa Freire, destacou a
importância desses eventos, e das campanhas de combate à violência contra as mulheres
dizendo que, cada vez mais, eles colocam essa discussão no dia-a-dia levando a uma maior
reflexão sobre o assunto e sua profundidade.
Já a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora
Menecucci, disse que a banalização da violência que atinge todas as
mulheres e se reflete no conformismo e na passividade da sociedade é um
mal que assola e mata as mulheres. É essa banalização que precisa ser
rompida, afirmou a Ministra.
O CRIAR BRASIL participou do evento gravando várias entrevistas,
inclusive com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República Eleonora Menecucci que podem ser
acessadas no radiotube.org.br.

CRIAR NO ATO ((
CRIAR BRASIL no “Amanhecer contra a redução da maioridade penal”
No dia 29 de abril praças de todo o Brasil amanheceram com faixas e
cartazes para chamar a atenção contra a redução da maioridade penal. O
CRIAR BRASIL fez a cobertura do evento no Rio de Janeiro acompanhando
estudantes empenhados em debater o tema nas ruas e levá-lo a uma
discussão ampla na sociedade. Confira como foi o Amanhecer
contra a redução acessando as matérias em áudio e vídeo no
radiotube.org.br

))VOZES CIDADÃ S
Apoio à liberdade de expressão
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Mais um caso de tentativa de silenciar comunicadores populares
ocorreu na cidade de Campinas (SP), onde o radialista Jerry de Oliveira,
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e contra o monopólio dos meios de comunicação, em
uma ação realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações em 2010. Sua luta pela
liberdade de expressão, de manifestação e de organização popular (direitos constitucionais) foi
distorcida, causando sua condenação pelos crimes de resistência, ameaça e difamação contra
dois agentes da ANATEL.
De acordo com o processo que corre na 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Campinas,
Jerry foi condenado a cumprir quatro meses e vinte e um dias de detenção, em regime aberto,
pena convertida em multa pecuniária com o pagamento de dois salários mínimos em favor dos
agentes da ANATEL, Celso Luiz Maximino e Márcio Rodrigues Maciel, considerados como
vítimas na sentença, mais as custas do processo.
Uma campanha está sendo realizada para arrecadar contribuições para a causa de Jerry e para
protestar contra a decisão judicial. “Essa é uma campanha para que as pessoas saibam que a
gente não aceitou essa condenação. Pretendemos pagar a multa com moedinhas de cinco
centavos, que serão entregues no Fórum da Justiça Federal, em São Paulo, num ato de
repúdio às violações de direitos humanos praticadas durante a ação da ANATEL e ignoradas no
processo, apesar das provas que apresentamos”, conta o radialista.
O CRIAR BRASIL declara seu apoio a Jerry de Oliveira, participa da
campanha e se coloca ao lado da luta contra a criminalização da
comunicação popular.
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