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)) CRIAR BRASIL - 20 ANOS
Encontros e Reencontros aos 20 anos
20 anos de história e um belo encontro. As duas décadas do CRIAR
BRASIL foram comemoradas com o resgate da história da instituição,
desde os tempos de sua fundação até hoje. Oportunidade para recordar os
muitos projetos desenvolvidos, as equipes, parceiros, rádios e TVs que
ajudaram a manter viva nossa missão.
Os avanços tecnológicos, os momentos de crise
e a renovação na estratégia de atuação também
foram lembrados no evento do Centro Cultural
Carioca, no Centro do Rio de Janeiro, no
último dia 18.
Os bastidores do CRIAR BRASIL deram
origem a um vídeo. Quer conhecer mais essa
história? Acesse: radiotube.org.br.

Vozes pela prevenção vai a Manaus
O projeto Vozes pela Prevenção foi até a região Norte do país. E dessa vez, Manaus foi a cidade
escolhida para dialogar com comunicadores populares sobre a importância de levar informações
do Câncer do Colo do Útero, já que a taxa de incidência na região é maior do que nos demais
locais do país.
Representantes indígenas, quilombolas e ribeirinhos tiveram informações do Instituto Nacional
de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) sobre a importância da prevenção e diagnóstico
deste tipo de câncer. Já a equipe do CRIAR BRASIL, mostrou e orientou aos comunicadores a
importância do uso de algumas técnicas de comunicação, como
spots, flashes, reportagens e radionovelas na divulgação do Câncer
do Colo do Útero, doença que, se diagnosticada no início, tem
grandes chances de cura.
Após as palestras, os participantes produziram material de
comunicação que está disponível no radiotube.org.br. A intenção
é que a rede continue e se amplie por essas vozes levando mais
saúde às mulheres do Norte do país!

))RADIOTUBE
Região Nordeste: Radiotube é um sucesso
A equipe do Radiotube já se prepara para a próxima oficina, em Olinda,
Pernambuco, no fim de outubro. Mas antes de arrumar as malas, as inscrições
já foram encerradas. Em uma semana, foram mais de 50 inscritos de nove
estados. Comunicadores e educadores interessados em discutir novos
caminhos para a comunicação popular e o compromisso com os direitos da
Criança e do Adolescente.
No Nordeste, o Radiotube contará com a parceria da AESO - Faculdades Integradas Barros
Melo, que receberá o grupo nos dias 29 e 30 de outubro. Serão dois dias intensos de troca
de experiências e produção de áudio e vídeo. O projeto tem patrocínio do Programa
Socioambiental da Petrobras.

Patrocínio

ZOASOM((
Em agosto, a Lei de Cotas para acesso às universidades e institutos federais
completou dois anos. E o ZoaSom levantou o debate sobre os avanços e
problemas desta lei, sem deixar de lado um assunto que acompanha este
tema: o preconceito racial.
Para o professor Luciano Cerqueira, da Flacso (Faculdade Latino Americana de
Ciências Sociais), a Lei de Cotas trouxe muitos benefícios e ajudou a quebrar
estereótipos em relação ao negro e aos mais pobres. Quem também
participou do debate e mostrou músicas de seu último CD foi Lucas Santtana,
um dos grandes novos nomes da música brasileira.
O ZoaSom é um programa da MEC AM, feito em parceria com a Roquette-Pinto
FM, e produzido pelo CRIAR BRASIL. O programa vai ao ar toda quinta-feira,
ao vivo, a partir das 14h.

))MULHERES
Mulheres: Quero mais saúde
Fanpage nova no ar! O Projeto Mulheres: Quero mais saúde já
está com sua fanpage na rede. Você vai poder conhecer
melhor o projeto e também ler textos sobre a saúde da
mulher. Para começar o nosso papo, uma entrevista da
Coordenadora Geral da Área de Saúde da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Rurany
Ester Silva. Curta a página, confira as matérias e acompanhe as novidades.
Apoio

SINTONIA SESC SENAC((
Aparelhos eletrônicos, ferramentas de grande utilidade na vida
contemporânea, mas que podem gerar transtornos. O Família Ramos
deste mês discute o vício em tecnologia e traz conselhos para usá-la
com saúde. O Sintonia Geral elucida os números da AIDS no Brasil. O
Sabores do Brasil traz tudo sobre a laranja, fruto tipicamente brasileiro, e o Som da Terra
vem no ritmo das palmas e do sapateado da Catira.
No Papo de Livro, o professor e poeta Marcelo Diniz fala do recordista em publicação de
sonetos Glauco Mattoso. No Paixão do Ofício, você vai conhecer a profissão de Desenvolvedor
de Jogos. E no Bem Pensado, uma ideia promove a preservação de línguas dos povos
originários brasileiros por meio da Web Indígena. Encerrando a lista, os Fique por Dentro e o
Minuto Poético, com homenagem ao grande escritor Ariano Suassuna, que faleceu
recentemente.
O CD 135 Sintonia Sesc Senac está disponível no radiotube.org.br. Ouça e compartilhe!

A Rio Branco Rádio Clube surgiu da iniciativa de dois torcedores assíduos do Rio
Branco Atlético Clube: Hideraldo Gomes e Vinícius Muline. É o primeiro
programa de rádio de uma equipe de futebol do estado do Espírito Santo, onde
os times capixabas não tem visibilidade na mídia tradicional. Infelizmente,
grande parte da imprensa do estado promove os times cariocas em detrimento
dos capixabas.
O Rio Branco Rádio Clube pode ser acessado no Radiotube e um de seus
criadores comenta como a rede mundial de computadores agrega ouvintes e
conteúdos.
“A internet é uma ferramenta indispensável no século XXI. Com as redes
sociais divulgamos o programa, nos aproximamos das pessoas que não
são contempladas com o sinal de transmissão do rádio e disponibilizamos
todo o nosso conteúdo para audição e download gratuito pelo Radiotube”
finaliza Hederaldo Gomes.
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