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Patrocínio

)) RADIOTUBE
Radiotube: mais acessos e novos usuários
O Prêmio Radiotube Jornalismo Cidadão rendeu frutos para além da
premiação. Sua divulgação abriu portas para que mais produtores
independentes, comunicadores populares e outros profissionais ligados
aos direitos humanos conhecessem e acessassem o Radiotube.
O número de acessos subiu de 129 mil para mais de 133 mil entre maio e
julho, meses em que o projeto recebeu e avaliou o material. Atualmente,
podemos identificar ainda mais diversidade de temas publicados no Radiotube
por diferentes usuários em todas as regiões do Brasil. São cerca de cem
usuários a mais apenas no mês de agosto.
E você também está convidado a se unir a esta rede e compartilhar
cidadania! Acesse radiotube.org.br!

ZOASOM ((
Setembro marcou o ZoaSom com um debate bastante rico sobre a
ocupação das ruas pela arte. No palco, Pedro Rajão, do coletivo Leão
Etíope do Meier, que transformou uma praça na Zona Norte Carioca em um
verdadeiro centro cultural, Rudolph Hasan, do Coletivo Harmonia, que
pensa a ocupação por artistas e público da Praça São Salvador, Zona Sul
do Rio, e o teatrólogo e agitador cultural Amir Haddad.
Haddad nos deu uma aula. Em sua fala, defendeu a ocupação das ruas
para manifestações artísticas e culturais, e propôs uma reflexão: o que é
a ordem pública quando ela afasta da rua o que ela tem de melhor: as
pessoas?
A participação do público foi intensa. Pelo Whatsapp, ouvintes da Baixada Fluminense, Bahia e
Rio de Janeiro, mandaram seus recados e enriqueceram ainda mais o debate. O som ficou por
conta da banda Quarteto Rua Jazz que encanta o público das ruas cariocas com versões, em
formato de jazz, de músicas nacionalmente conhecidas.
Participação, reflexão, bate papo e boa música. A receita do ZoaSom
que dá certo há cinco anos. Produzido pelo CRIAR BRASIL, o
ZoaSom é um programa da MEC AM, feito em parceria com a
Roquette-Pinto FM 94,1. No ar, ao vivo, toda quinta-feira, a partir das
14 horas. Todos os programas estão disponíveis no nosso canal de
áudio do Radiotube.

)) TVT
Equipe na rua. Setembro foi mês de intensa cobertura de ações de direitos
humanos no Rio de Janeiro. A Caminhada contra a intolerância religiosa, a
manifestação de servidores públicos, a situação dos refugiados estiveram em
pauta na TVT.
As matérias produzidas pelo CRIAR BRASIL para O Seu Jornal também garantiram espaço
para denúncias e para a cultura popular. A ausência de mulheres negras
nas produções do cinema nacional, a atuação de justiceiros na Zona Sul,
o Rock in Rio das Pedras, o aplicativo Favela Game e o Festival de
Comida de Favela foram alguns dos temas. Para assistir as matérias
acesse o perfil TVT Rio em radiotube.org.br.

MULHERES ((
IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres
Nos dias 11 e 12 de setembro a SPM-Rio realizou a IV Conferência
Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres do Rio, que debateu o tema
da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres: “Mais direitos,
participação e poder para as Mulheres”. O evento, realizado no Centro de
Convenções SulAmérica, reuniu cerca de 600 mulheres, entre representantes do
poder público, da sociedade civil, de movimentos feministas, partidos políticos e
centrais sindicais.
Confira na fanpage do Projeto Mulheres Quero Mais Saúde entrevista com
Eleutéria Amora da Casa da Mulher Trabalhadora.

Apoio

Por mais de três anos, todos os sábados, Nilson José dos Santos percorreu 14
quilômetros a pé para colocar no ar seu programa na Rádio Esperança, de
Queimada Nova, sertão piauiense. O cansaço desaparecia ao chegar à
emissora, contar mais de 40 cartas dos ouvintes e, à frente do microfone,
realizar um sonho que alimentava desde a infância: lutar pelos direitos
dos quilombolas através das ondas do rádio.
Essa é uma entre muitas histórias de luta e resistência que estão
sendo ouvidas na pesquisa “Rádios comunitárias no limite”, realizada
pelo jornalista João Paulo Malerba, membro da Associação Mundial de
Rádios Comunitárias (AMARC Brasil), doutorando pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro e colaborador do CRIAR BRASIL. O estudo envolve uma pesquisa
quantitativa, realizada por email e telefone, com cem rádios comunitárias brasileiras, em seus
mais diversos formatos: livres, de poste, outorgadas, webrádios, indígenas, rurais, urbanas...
Dentre elas, dez experiências, contemplando as cinco regiões do Brasil, estão sendo
conhecidas a fundo, através de uma imersão de três dias no cotidiano da emissora. O objetivo
é entender como as recentes mudanças sociais, políticas e tecnológicas têm
afetado o universo das comunitárias. A escolha das emissoras se deu através
de indicações de pesquisadores e lideranças do movimento de rádios
comunitárias, e pela rede de rádios do CRIAR BRASIL.
“Uma grande alegria foi ouvir o material do CRIAR BRASIL, do Radiotube e da
agência de notícias da AMARC Brasil, a Pulsar Brasil, sendo utilizado no
cotidiano das emissoras. Isso demonstra que essas emissoras estão
interconectadas a partir de uma rede de apoios que só se fortalece”, afirma
Malerba.
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