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Entre os meses de setembro e outubro o CRIAR BRASIL produziu quatro vídeos para o
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro na cobertura do bem-sucedido movimento
grevista da categoria que durou 23 dias.
Foram feitos registros de assembleias e passeatas por uma equipe de
profissionais composta por jornalistas, repórteres cinematográficos e
editores de vídeo do Criar que resultou em 15 minutos de material
editado. Você pode acessar essas reportagens no radiotube.org.br

NA TELA((
Baía de Guanabara
O belo cenário da Baía de Guanabara foi explorado, em outubro, pela equipe do CRIAR
BRASIL. Uma aventura de várias horas por recantos pouco conhecidos
da Baía. As ações de educação ambiental da Guardiões do Mar, ONG que
completa 15 anos em 2013, serão tema de vídeos em fase de
produção. Aguarde!
Donos do Rio
O luxo das obras que preparam o Rio de Janeiro para os megaeventos
internacionais e a realidade dos moradores que têm seus direitos
desrespeitados. Esse contraste é pauta do vídeo Donos do Rio que está
sendo produzido pelo Criar Brasil em parceria com o Instituto Mais Democracia e
financiamento da Fundação Rosa Luxemburgo. A cidade e o estado dominados pelas
empreiteiras e as consequências para a vida de seus cidadãos vão estar em debate a partir
de novembro.

)) ZOASOM
Alegria em compartilhar. Esse é o clima do vídeo que retrata um pouco
dos bastidores do ZoaSom, programa jovem da Rádio MEC AM, feito em
parceria com a Roquette-Pinto FM e produzido pelo CRIAR BRASIL.
No vídeo, a equipe fala do prazer em fazer parte da história do programa que, há três anos,
abre espaço para o debate, a cidadania e a música independente. Além disso, erros de
gravação mostram o clima descontraído que sempre toma conta das produções.
Para Clara Araújo, apresentadora do programa, fazer o ZoaSom é um desafio semanal. “Tremo
toda vez que subo ao palco. E isso, quase ninguém vê”. Jorge Freire, também
apresentador, conclui: “Fazer o ZoaSom é uma das coisas mais bacanas da minha vida”.
O ZoaSom vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, das 14h às 15h.

Com novos desafios no horizonte CRIAR BRASIL desenvolve um projeto
inovador o projeto Nossas Histórias. A iniciativa aborda a trajetória de três
pessoas anônimas que lutaram contra a ditadura militar. Essas histórias
serão contadas através de um filme no formato documentário em média
metragem, três filmes no formato série para TV, três filmes para redes
sociais e três spots de rádio. Os filmes e os spots de rádios serão distribuídos em todo o país
através de cinemas, TVs abertas, fechadas, canais alternativos, redes de rádios e redes
sociais como o Radiotube. O Nossas Histórias faz parte do Projeto Marcas da Memória da
Comissão de Anistia, do Governo Federal e do Ministério da Justiça.

))SINTONIA SESC SENAC
Profissionalizar é preciso
O CD 124 do Sintonia Sesc Senac destaca o PRONATEC, Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego que tem o
objetivo de fortalecer a educação profissional e tecnológica.
Entrevistas, depoimentos e a novela Família Ramos abordam sobre
o PRONATEC, que tem a meta de alcançar até 2014, 8 milhões de brasileiros.
O Som da Terra traz o choro do interior do Rio de Janeiro com Os Matutos e no Sabores do
Brasil, as variações dos pratos com carne de bode. O Sintonia Geral discute as novas regras
de acessibilidade nos aeroportos e ainda tem a costureira no Paixão do Ofício, um Papo de
Livro com Marçal Aquino e o resgate de brincadeiras dos tempos dos avós no Bem Pensado.
A edição 124 do Sintonia Sesc Senac está sendo veiculada em mais de 1000 emissoras
de todo o Brasil e ainda no site radiotube.org.br

Uma produção de rádio que informa sobre como as tecnologias sociais podem
ajudar na adaptação às mudanças climáticas na região do semiárido nordestino.
O projeto começou no ano de 2006 a partir de rodas de conversa e fóruns
realizados com agricultores, cooperativas, escolas, prefeituras, lideranças locais.
O programa é veiculado em rádios Radio Educativa Pintadas, Radio Quixabeira FM, Radio
Baixa Grande Radio Beija Flor, Radio Vida FM, Radio Mairi, Site Bacia do Jacuipe, emissoras
do sertão do estado da Bahia.
O Adapta Sertão também está no Radiotube. Thais Corral fala como rádio e internet podem
se integrar perfeitamente. “Associação do Radio com a internet tem um grande poder de
capitalização, participação e empoderamento das
pessoas.” concluiu Thais que é uma das
responsáveis pelo desenvolvimento do projeto
que faz parte da REDEH - Rede de
Desenvolvimento Humano, entidade gestora do
projeto.
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