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))RADIOTUBE
Oficina Radiotube Nordeste recebe mais de 70 inscrições
Os preparativos para a Oficina de Capacitação da Região Nordeste estão a todo o
vapor. Nesta edição, realizada em Olinda (PE) entre os dias 29 e 30 de outubro,
houve mais de 70 inscritos e foram firmadas importantes parcerias na região.
O CRIAR BRASIL conta com o apoio logístico das Faculdades Integradas
Barros e do Movimento Pró-Criança, além de receber a
contribuição do Ministério Público de Pernambuco para a discussão
sobre o combate à violência sexual contra crianças e
adolescentes.
Sudeste é o próximo destino
Imediatamente após a experiência nordestina, começa a
produção para a última oficina do ano, que já tem data e local: dezembro no Rio de
Janeiro. As inscrições estão abertas e os interessados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo e Rio de Janeiro devem enviar e-mail para radiotube@criarbrasil.org.br. É importante
lembrar que as vagas são limitadas. Garanta já a sua!
Patrocínio

ZOASOM((
Após abrir espaço para mais de 200 grupos musicais e
cantores independentes mostrarem o seu talento ao longo de
quatro anos, o ZoaSom se aventura ainda mais no cenário
musical e lança o seu Primeiro Concurso de Bandas e Músicos
Independentes.
Até o dia 31 de outubro, bandas, músicos e grupos de
qualquer estilo residentes no estado do Rio de Janeiro
poderão se inscrever e ter a chance de levar como prêmio um
mês de veiculação da sua música nas rádios MEC AM e Roquette-Pinto FM e a gravação de um
vídeo especial da apresentação do grupo ou músico no programa ZoaSom.
Para participar, basta enviar o material musical, seja em vídeo ou em arquivo mp3, para
zoasom@zoasom.com juntamente com o preenchimento da ficha de inscrição online disponível
no site do programa. Há ainda o regulamento do Concurso no qual você pode tirar todas as
suas dúvidas.
O ZoaSom é um programa produzido pelo CRIAR BRASIL e realizado pela Rádio MEC AM
em parceria com a Roquette-Pinto FM. Ficou a fim de conhecer mais sobre o ZoaSom?
Sintonize 800Khz AM ou 94.1 FM, toda quinta-feira, às 14h, e saiba mais sobre o programa
que abre as portas para o que há de melhor na música independente brasileira.

Nossas Histórias no Festival do Rio
No mês de outubro, aconteceu no Festival de Cinema do Rio o lançamento
do filme Nossas Histórias. A produção conta a história de três pessoas
anônimas que lutaram contra a ditadura militar e tiveram suas vidas
marcadas pelas atrocidades cometidas durante os anos de chumbo no
Brasil. Nossas Histórias foi produzido pelo CRIAR BRASIL em 2013, com
o apoio da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça do Governo Federal. Lançar no Festival
do Rio foi uma vitória da instituição, que participa assim das ações de descomemoração dos
50 anos do Golpe Militar no Brasil. O material está à disposição da população brasileira no
site criarbrasil.org.br. Você também pode acessar a partir de radiotube.org.br e assistir as
produções Nossas Histórias.

50 OLHARES ((
Um Golpe, 50 Olhares
Saiu resultado dos vídeos pré-selecionados do projeto Um Golpe, 50
Olhares, produzido pelo CRIAR BRASIL e fomentado pela Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça. O resultado final será divulgado a partir do dia cinco de novembro após análise da
documentação solicitada aos inscritos, que tiveram suas obras pré-escolhidas. Esta segunda
etapa requer a entrega dos documentos necessários para que o vídeo possa integrar o projeto.
Confira a lista dos selecionados aqui. http://www.criarbrasil.org.br/50olhares/.

Realização

))MULHERES
Mulheres: Quero mais saúde
Outubro rosa: monumentos no Brasil se colorem para chamar
atenção à prevenção do câncer de mama, que, se detectado
cedo, tem muitas chances de cura. A Fan page do projeto
Mulheres: Quero Mais Saúde também está cor de rosa e traz matérias sobre o assunto.
Confira em facebook.com/mulheresqueromaissaude
Apoio

SINTONIA SESC SENAC((
Nunca é tarde para aprender! As universidades da terceira idade, tema do
Família Ramos deste mês, provam que essa parcela da população está, sim,
muito interessada em adquirir conhecimento e compartilhar experiências.
Por falar em partilha, o Sintonia Geral mostra uma experiência de sucesso
na cidade de Jaraguá do Sul, onde foram criadas hortas comunitárias que
são cuidadas pelos moradores. No Sabores do Brasil, você conhece um prato típico do Piauí, o
arroz de capote e, no Som da Terra, as transformações na carreira da cantora Rita Beneditto.
O Papo de Livro traz a concisão e a criatividade do conto, com o escritor Rafael Gallo
comentando a obra de João Anzanello Carrascoza. E o Bem Pensado apresenta o Cidadera,
um aplicativo de celular que permite denunciar os problemas das cidades. E você confere
ainda os Fique Por Dentro e o Minuto Poético com as belas palavras de Cora Coralina.
O Sintonia Sesc Senac 136 já está disponível no radiotube.org.br para ouvir, baixar e
compartilhar.
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