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))ZOASOM
O som do ZoaSom
Que o ZoaSom traz, toda quinta-feira, um bate-papo para lá de
interessante, todo mundo sabe. E você sabia que, além de temas
interessantes e participação ativa dos ouvintes, o ZoaSom
também abre espaço para bandas independentes de dentro e fora
do Rio de Janeiro?
Pois é, desde seu surgimento, esse foi o tom do programa comandado por
Laura Zandonadi e Jorge Freire. Ao todo, mais de 120 bandas já
passaram pelo palco da Rádio MEC, fazendo som ao vivo e ganhando
espaço no dial para mostrar seu trabalho.
E os grupos musicais de fora do Rio também têm espaço garantido no
programa. Com o quadro Encontrei no Myspace, bandas
independentes de todas as partes do país têm suas canções tocadas
na rádio.
Então, se você curte ou tem uma banda independente, fique ligado no
ZoaSom. Mande material de divulgação para o Twitter @zoasom, para o
Facebook Zoasom Programa ou então pelo email zoasom@zoasom.com.
O ZoaSom vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 14h, ao vivo, pelo
800Khz da rádio MEC AM e pelo zoasom.com

RADIOTUBE((
Spots e reportagens
Correspondentes do Radiotube de todo o Brasil produziram 30 reportagens
com assuntos variados, destacando os direitos os direitos da criança e do
adolescente. Abandono escolar, publicidade infantil e violência sexual contra
as crianças são algumas dessas reportagens. Com 1 minuto e meio de duração podem ser
baixadas e utilizadas livremente através do site radiotube.org.br.
Outro material produzido pela equipe local do Radiotube também está disponível. São 30
spots com 1 minuto de duração cada e com temas que estão em sintonia com as reportagens.
Emissoras da rede de rádios CRIAR BRASIL recebem o material no início de dezembro
mas as reportagens e spots já estão disponíveis para download no site radiotube.org.br

Patrocínio

))SINTONIA
“O jangadeiro é o maior navegador do Brasil. Ele navega durante a noite,
na chuva, sem luz, sem enxergar nada, ele está a 40km da costa e volta
exatamente para o lugar de onde ele partiu, sem bússola, sem nada”......
Esse é um pequeno trecho da entrevista de Raimundo Caruso, autor do
livro Aventuras dos Jangadeiros do Nordeste, destaque do Papo de Livro do CD 113,
Sintonia Sesc-Senac. Nesse livro de 350 páginas, entre muitas histórias e curiosidades
da vida dos jangadeiros do Brasil. Para entrar no clima do livro, além de pesquisar sobre
o tema, o autor viajou de jangada sete vezes. Muito mar, muito sol e muitas boas
histórias. Um bom papo de livro!

Projeto Dissonante: na luta pela comunicação democrática
Na luta por uma comunicação verdadeiramente democrática, a internet tem
se mostrado uma grande aliada para que outras vozes que não a da grande
mídia consigam ser ouvidas. É nessa pegada que surgiu o Projeto
Dissonante, desenvolvido por Leyberson Pedrosa e Pedro Arcanjo, enquanto ainda
cursavam a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, em 2007.
O Dissonante está na internet e abrange hoje cerca de 600 contas de rádio web no
endereço www.dissonante.org onde se encontram coletivos de rádios comunitárias,
movimentos de ocupação, grupos escolares, dentre outros. O servidor deles é gratuito e
tem o objetivo de estimular, segundo eles mesmos, “os direitos humanos a partir de sua
política de uso que não permite a transmissão de conteúdo preconceituoso ou
discriminador”.
Em 2012, para comemorar os cinco anos de existência, o Dissonante realizou o
colóquio “Da harmonia à dissonância”, que contou com a participação do CRIAR
BRASIL. O evento incluiu oficinas, exibição de filme, mesa de debate e
um momento de planejamento dos próximos anos do projeto. Afinal,
como os envolvidos dizem: “Dissonante é estar fora de compasso e
ainda assim construir uma melodia”. O trabalho não pode parar.
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