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Patrocínio

)) RADIOTUBE
Radiotube: etapa encerrada com êxito
O projeto Radiotube acaba de fechar com chave de ouro um ciclo que durou dois anos. O portal
atingiu média mensal de 126 mil acessos e a visualização de página superou 800 mil por mês.
A série “Jornada, um olhar sobre o mundo do trabalho” ganhou destaque com os vídeos
“Sindicalismo e Ditadura” e “Mobilidade Urbana”.
Espaço de compartilhamento de experiências, as oficinas de comunicação reuniram nesta etapa
129 participantes de um total de 400.
Saldos como esses motivam a equipe Radiotube a
continuar lutando por uma comunicação mais livre e
democrática e nós contamos sempre com você nessa
empreitada. Para acessar o material digite
radiotube.org.br.

Enquete
O Brasil é um país racista? A pergunta, exaustivamente feita
pelas redes sociais e pela imprensa, ainda divide a opinião
pública. Nos últimos anos, as ações em prol da igualdade
racial têm contribuído para o debate do tema. O Radiotube
quer saber o que você acha sobre o assunto: o país está realmente avançando no combate ao
preconceito? Ou não, o conservadorismo tem incentivado o racismo? Vote em radiotube.org.br!

)) ZOASOM
As rádios MEC e Nacional resgataram a tradição dos Festivais de
Música no país e uma safra de novos talentos musicais brasileiros
foi anunciada no mês de novembro. A premiação dos cinco
finalistas do Festival de Música das Rádios MEC e Nacional do Rio
foi uma verdadeira festa.
E se a festa é da música, o ZoaSom não fica de fora. Os
apresentadores, Clara Araújo e Jorge Freire, comandaram o
evento que contou com as participações especiais dos violonistas Jaime Alem, Henrique Cazes
e Marco Pereira, todos acompanhados pela Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, sob a
regência do maestro Rafael Barros.
Para os apresentadores, fazer parte deste evento mostra a preocupação pela renovação no
rádio, sem deixar de lado todas as tradições deste veículo . “É maravilhoso poder ajudar a
escrever mais um capítulo desta bela história que o rádio tem. Ainda mais vendo tantos novos
talentos sendo premiados em uma noite como essa”, disse Jorge Freire.
Ao todo, mais de 400 músicas e canções foram inscritas no Festival. Os cinco vencedores
(nas categorias melhor canção, melhor música instrumental, melhor música clássica,
melhor intérprete e melhor canção eleita pelo voto popular) ganharam um prêmio
inesquecível: ouvir suas composições sendo veiculadas por um ano na programação das
rádios MEC e Nacional no Rio de Janeiro.

Prêmio Rádio Rio
O ano está terminando mas não para de trazer novidades. A boa
nova é que o ZoaSom está concorrendo ao Premio Rádio Rio
2015, na categoria “melhor programa”. A apresentadora, Clara
Araújo, também concorre como “melhor locutora”.
A premiação ocorre no dia 10 de dezembro, na sala Baden
Powel, através de votação popular pela internet. Para votar,
acesse: premioradiorio.com.br

)) MULHERES
Mulheres: Quero Mais Saúde!
Em novembro, foi dada a largada para os 16 Dias de Ativismo pelo
Fim da Violência contra as Mulheres, campanha mundial que tem o
objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência praticadas contra as
mulheres ao redor do planeta. No Brasil, a mobilização é estendida, tendo início no dia 20 de
novembro, Dia da Consciência Negra, e terminando em 10 de dezembro, Dia Internacional dos
Direitos Humanos. Um dos marcos desse período este ano é a comemoração pelos 10 anos de
criação do Ligue 180, instrumento que tem ajudado brasileiras e brasileiros a denunciarem
agressões e violações de direitos de mulheres no país.
No dia 18 de novembro, outra mobilização histórica ocorreu: a primeira Marcha das Mulheres
Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver. Cerca de 50 mil mulheres negras de
todo o país foram à Brasília para pedir por educação, saúde, segurança, justiça e igualdade de
direitos. A fanpage Mulheres: Quero Mais Saúde acompanhou a movimentação, dando
visibilidade às reivindicações das manifestantes. E continuará dando espaço para a discussão
desses e de outros assuntos de interesse das mulheres brasileiras.
Apoio

CRIAR na Conferência de Segurança Alimentar
No ar e ao vivo. Foi assim que o CRIAR BRASIL participou da 5ª
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada
em Brasília nos dias 4, 5 e 6 de novembro. O evento reuniu
representantes de todos os estados brasileiros e de 29 países.
Debates intensos sobre a nutrição no país.
A Conferência foi a primeira realizada com o Brasil fora do Mapa da
Fome. O desafio é alcançar 100% da população com acesso aos
alimentos, mas também que a qualidade da alimentação seja
satisfatória.
A programação da Rádio SAN Segurança Alimentar e Nutricional foi feita de forma
compartilhada entre o CRIAR BRASIL, a Articulação do Semiárido (ASA), o CONSEA e os
ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário.
Adriana Maria e Rosangela Fernandes fizeram entrevistas, entre elas sobre gênero e
alimentação, sobre o Programa de Redução de Agrotóxicos (PRONARA) e controle de
propaganda de alimentos industrializados para crianças. Os áudios estão disponíveis no
radiotube.org.br

)) TVT
A parceria TVT CRIAR BRASIL segue firme nas produções que valorizem
a cidadania e mostrem o “lado B” da notícia, ou seja, versões e histórias
que a grande mídia faz questão de não divulgar.
As mulheres tiveram destaques nas matérias que foram ao ar no mês de
novembro. “Mulheres contra Cunha”, “Dicionário Feminino da Infâmia”, “Racismo Virtual” e “16
Dias de Ativismo” foram assuntos do Seu Jornal, que pode ser visto de 2ª a 6ª, às 19h15, em
tvt.org.br.
Você pode sugerir pautas para o Rio enviando email para tvtrio@criarbrasil.org.br ou ligar para
(21) 2242 8671.

Mais direitos menos redução
Comunicadores de todo o Brasil se reuniram em Brasília para discutir
estratégias de comunicação contra a redução da maioridade penal. O
CRIAR BRASIL marcou presença no evento que contou com a
participação de 60 pessoas dispostas a colocar o tema em pauta.
A Formação de Comunicadores contra a redução é uma iniciativa do Conanda, Flacso Brasil e
em parceria com Intervozes, Andi - Comunicação e Direitos, Mídia Ninja, Ciranda Internacional
da Comunicação Compartilhada e Vida e Juventude.

Pelas ondas do sertão
A Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) é uma rede formada por mais de três mil
organizações da sociedade civil e seu objetivo é fortalecer processos participativos para o
desenvolvimento sustentável e a convivência no Semiárido, defendendo os valores culturais e
a justiça social.
Entre as ações desenvolvidas pela ASA estão as cisternas na escola, as sementes do semiárido
e a rádio ASA. Com o intuito de valorizar os saberes e tradições locais e estimular o debate e
as políticas públicas para a região, a rádio desde 2005 tem investido em séries especiais
como, por exemplo, as Riquezas da Caatinga.
A série é disponibilizada mensalmente para rádios e instituições parceiras, além de
estarem disponíveis para download no site da Articulação. Para conhecer, acessem:
www.asabrasil.org.br/radio-asa/
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