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Patrocínio

)) RADIOTUBE
Novidades Radiotube
Tempo é artigo precioso para quem trabalha com comunicação. Economizá-lo é
cada vez mais necessário, mas também mais difícil. O Radiotube lança uma nova
ferramenta para os usuários que não dispõem de tempo para publicar seus
conteúdos dentro de uma periodicidade. Ao lado do botão “publicar”, há a
figura de um relógio que permite o agendamento da publicação para dia e
horário que o usuário desejar.
Outras mudanças já podem ser vistas na plataforma, como as hashtags
“Esportes”, “Segurança”, “Internet”, “América Latina”, “LGBT”, “Amazônia”,
“Ciência”, “Energia”, “Internacional”, “Artes”, “História” e
“Educomunicação”. Sugestão dos usuários que participaram do evento
Avaliação do Radiotube, a novidade vai facilitar a busca por assunto.
Não deixe de conferir e utilizar as novas opções!

ZOASOM ((
Casa cheia. Plateia animada, entusiasmada e participativa. Eis uma
receita que faz o ZoaSom ainda mais interessante e que dá ao
programa um toque todo especial. Fórmula que deu bastante certo
com a presença dos alunos do projeto Aprendiz Legal do CIEE
(Centro de Integração Empresa Escola), do Rio de Janeiro.
Em outubro, os alunos estiveram presentes em dois
programas. No primeiro, oportunidade para esclarecer muitas
dúvidas e ouvir depoimentos interessantes no debate sobre o
aumento dos números de casos de Aids entre os jovens no
Brasil. No final do mês, foi a vez da turma entender mais sobre
um período bastante intenso na vida de quem cursa uma
faculdade: a monografia!
Ao todo, cerca de 80 alunos do CIEE estiveram no programa, contribuindo para o debate,
curtindo um som ao vivo e ainda, de quebra, conhecendo, por dentro, o dia a dia de uma
produção de rádio.
Professores, coordenadores e todos aqueles interessados em levar seus grupos para a plateia
do programa podem escrever para zoasom@zoasom.com.
No ar, ao vivo, toda quinta-feira, desde 2010, o ZoaSom é um programa da MEC AM, feito em
parceria com a Roquette-Pinto FM 94,1, e produzido pelo CRIAR BRASIL.

)) TVT
Democracia na Telinha
A luta em defesa da democracia esteve em pauta de forma intensa nas produções
da TVT, a TV dos Trabalhadores, no Rio de Janeiro. Em tempos conturbados e
com o golpe na ordem do dia, matérias produzidas pelo CRIAR BRASIL para O
Seu Jornal abriram espaço para pontos de vista que os veículos da chamada
grande imprensa evitam.
O ato em defesa da democracia no Centro da Cidade, debates sobre a conjuntura política e
econômica, entrevistas com João Pedro Stédile, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e com o Deputado Federal Wadih Damous (PT/RJ) foram alguns dos assuntos
levados ao ar no mês de outubro.
A TVT é um espaço aberto para os movimentos sociais. Para sugerir pautas para o Rio,
escreva para tvtrio@criarbrasil.org.br ou ligue pra gente (21) 2242 8671.

MULHERES ((
Mulheres: Quero Mais Saúde
O cor de rosa invade monumentos e outros símbolos de cidades brasileiras
para lembrar que outubro é o mês de falar sobre prevenção ao câncer de
mama. O Movimento Outubro Rosa foi criado para conscientizar o público
em geral, e principalmente as mulheres, dos fatores de risco, dos métodos de proteção e das
medidas de detecção precoce relacionadas a esse tipo de câncer. No Rio de Janeiro,
acontece a exposição "Pérolas", que valoriza a autoestima de mulheres que enfrentaram a
doença. Confira essa e outras matérias sobre o tema na fanpage do projeto Mulheres:
Quero Mais Saúde.
http://bitly.com/mulheres-saude

Apoio

)) RIO NA RUA!
Novo projeto
Desenvolvido a partir de uma parceria do CRIAR BRASIL com Fundação Heinrich Böll, o
projeto Rio na Rua - Debates e ações afirmativas sobre a construção do Rio Olímpico envolve a
produção de vídeos e spots de rádio sobre a mobilidade urbana, habitação, manipulação da
mídia e meio ambiente refletidos no contexto da realização dos Jogos Olímpicos de 2016.
A iniciativa, cuja produção está a topo vapor, será o ponto de partida para a criação de uma
rede articulada de comunicadores que terá o papel de ocupar, durante a realização das
Olimpíadas no Brasil, as ruas do Rio de Janeiro para informar os impactos e os legados das
obras para a concretização do sonho olímpico na cidade.

Apoio

O povo da floresta e as ondas curtas do rádio
Um sinal que chega a toda população da Região Norte e uma programação que valoriza a
cultura do povo da floresta, esta é a Rádio Nacional da Amazônia. Inaugurada em setembro de
1977, a emissora cobre mais da metade do território nacional e leva conteúdo de qualidade
para cerca de 60 milhões de habitantes do país.
Costuma-se dizer que a Rádio Nacional da Amazônia chega onde outros veículos de
comunicação têm dificuldade de acesso. A emissora exerce um papel fundamental na
integração da Amazônia Legal a outros estados brasileiros, atendendo principalmente a
população ribeirinha e pesqueira da região.
Com uma programação diversa, que vai desde o jornalismo até o
radiodrama, com temáticas que abordam a defesa do meio
ambiente e os direitos humanos, a Rádio Nacional da Amazônia
firmou-se como um dos mais expoentes veículos de comunicação
do Brasil, cumprindo um importante papel social.
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