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))RADIOTUBE
Oficina Radiotube Região Sudeste será no Rio de Janeiro
O CRIAR BRASIL vai receber em casa, no Rio de Janeiro, os
participantes da Oficina Radiotube 2014 Região Sudeste, que
ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro. Comunicadores, ativistas e
educadores de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro terão a oportunidade de trocar experiências e aprender
técnicas de comunicação, além de debater o papel do comunicador
no que diz respeito aos direitos humanos.
Gratuita e com o patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental, a capacitação terá como
foco a produção em rádio, vídeo e Internet. O encontro busca sensibilizar produtores de
conteúdo para a importância do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Nesta edição, a Oficina Radiotube contará com a parceria da Faculdade Pinheiro Guimarães.
As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Interessados devem enviar e-mail para
radiotube@criarbrasil.org.br.

JORNADA ((
Novos vídeos da série Jornada
Direitos cassados, prisões, demissões, torturas físicas e
psicológicas. O Golpe de 64 trouxe marcas profundas para a história do
sindicalismo no Brasil. O que o período significou, de fato, para a luta dos
trabalhadores brasileiros?
A vida nas grandes cidades e o problema da mobilidade urbana. Cidadãos
que demoram horas para chegar aos locais de trabalho, ônibus e trens
lotados. Como pensar novas alternativas de deslocamento e melhorar a
qualidade de vida?
As respostas para essas perguntas podem ser encontradas nos novos
vídeos da série Jornada: Um olhar sobre o mundo do trabalho, uma produção do CRIAR
BRASIL em parceira com a CUT-RJ e com o patrocínio do Programa Petrobras
Socioambiental. São vídeos de 10 e 2 minutos que estão disponíveis em
www.radiotube.org.br. Emissoras de TV interessadas nos vídeos devem enviar mensagem
para radiotube@criarbrasil.org.br para receber o material em HD.

Patrocínio

))ZOASOM
Finalistas do primeiro concurso de bandas do ZoaSom disputam um lugar ao sol
A primeira edição do Concurso de Bandas do ZoaSom chegou ao fim com um saldo para lá de
positivo. Depois de ouvir mais de 50 trabalhos de músicos e bandas independentes, o nosso
júri chegou a decisão dos três finalistas que permanecem na disputa para conquistar um lugar
ao sol com a sua música.
Carol Naíne, Allyson Alves e Comanches dependem agora do seu voto e, principalmente, da
sua presença na plateia do programa para vencer o Concurso. Até a primeira semana de
dezembro, o palco do programa será ocupado pelo som dos finalistas.
Vale lembrar que nesta etapa decisiva as bandas e músicos devem
mobilizar o seu público para comparecer ao ZoaSom no dia da
apresentação. Aqueles que conseguirem encher o auditório do
programa com fãs e simpatizantes obterão mais pontos. Além deste
critério de avaliação, há também a votação online. Um formulário
está disponível na web com o som dos quatro finalistas até o dia 8
de dezembro. Quanto mais divulgar e votar, melhor. Acesse
zoasom.com e saiba como.

50 OLHARES ((
Um Golpe, 50 Olhares: reta final!
O projeto Um Golpe, 50 Olhares entra na reta final. Todos os 40 vídeos cumpriram os requisitos
exigidos na segunda etapa e o filme entra em fase de montagem. Junto aos 40 selecionados se
somarão mais 10 produções do CRIAR BRASIL. Já estamos em fase de edição e finalização do
filme de 52 minutos.
Fique ligado, em dezembro vamos informar os detalhes sobre o lançamento da produção
colaborativa!
Realização

Vozes pela Prevenção chega ao Rio de Janeiro
Comunicadores de todo o estado do Rio de Janeiro têm encontro marcado na Oficina Vozes Pela
Prevenção: Alimentação e Nutrição, Câncer relacionado ao
trabalho e Controle do Tabagismo. Esses temas serão
apresentados durante os dias 3, 4 e 5 de dezembro, aliados às
técnicas de rádio. Ao final do encontro, reportagens, spots e
radionovelas serão produzidas pelos participantes e
disponibilizadas no radiotube.org.br. O projeto é uma realização
do INCA- Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da
Silva com a produção do CRIAR BRASIL.

SINTONIA SESC SENAC((
Crowfunding, o nome é complicado, mas a ideia todo mundo conhece e
compartilha: a vaquinha ou rifa, que agora virou virtual. O Família Ramos
deste mês fala do financiamento coletivo que está servindo para viabilizar
projetos das mais diversas áreas. O Sintonia Geral traz um assunto de
utilidade pública, as Unidades Móveis de Atendimento do Senac, que
cuidam da saúde de mulheres de todo o país. O Sabores do Brasil mostra um doce que une
arte e paladar apurado: a flor de coco, tradicional de Goiás. E no Som da Terra, o swing
praieiro gaúcho do Kikumbí.
No Papo de Livro, você conhece a literatura de cordel feminista da escritora Jarid Arraes,
enquanto o Paixão do Ofício fala sobre a profissão de açougueiro e o Bem Pensado mostra
um escritório de advocacia especializado nas causas das minorias. Para encerrar, o Minuto
Poético com a criatividade de Paulo Leminski.
O Sintonia Sesc Senac 137 já está no Radiotube para ouvir e compartilhar.

))MULHERES
Novidades
A Fanpage do projeto Mulheres: Quero Mais Saúde está com entrevista e matérias novas.
Fique sabendo do trabalho da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Município do Rio de
Janeiro, ouvindo a entrevista com a Secretária Ana Rocha. Acesse, curta e participe do
projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres!
Apoio

A Rádio Cultura Municipal de Amparo, FM 102,9
MHZ, mais conhecida como Cultura FM, sediada em Amparo-SP apresenta na sua grade o
programa Acesso Especial.
O conteúdo da produção é direcionado para notícias relacionadas à inclusão, dicas sobre
cuidados e prevenção, além de entrevistas com pessoas portadoras de necessidades especiais
que se destacam profissionalmente ou artisticamente, bem como profissionais de várias
áreas. Com o slogan Fazendo Diferente para Diminuir as Diferenças, o programa tem o intuito
não só de informar, mas também e principalmente de transformar conceitos e quebrar
barreiras, contribuindo assim para uma sociedade mais inclusiva e justa.
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