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)) ZOASOM
Uma festa para ninguém botar defeito. Amigos presentes,
boa música e muito bate-papo: essa foi a marca do
programa que comemorou os três anos do ZoaSom.
Ao som de BNegão & Seletores de Frequência, o especial de
aniversário do programa jovem da Rádio MEC AM 800 kHz, feito em parceria com a RoquettePinto FM 94,1, contou com a participação de alguns de seus antigos integrantes. Camila
Romana, Michel Schettert, Laura Zandonadi e Luiz Alexandre contaram um pouco dos desafios
de produzir um programa ao vivo que, toda semana, debate um tema que faz a cabeça dos
jovens, além de abrir espaço para a música independente.
Durante o programa, o coordenador do núcleo jovem da Rádio MEC AM, Zé
Zuca, falou da importância de haver espaços no rádio como o ZoaSom:
“Esse é um espaço livre, aberto e jovem, que não se encontra igual no dial”.
O Vice-Presidente da Rádio Roquette-Pinto FM, Humbeto Efe emendou:
“Para nós, da Roquette, ter um programa como o ZoaSom é o auge da
nossa proposta em comunicação”.
Produzido pelo CRIAR BRASIL, o ZoaSom vai ao ar toda quintafeira, ao vivo, das 14h às 15h. Desde 2010, mais de 150 bandas,
300 convidados e uma boa centena de pessoas na plateia passaram
pelo programa. Que venham muitos mais!

RADIOTUBE ((
O vídeo de convocação para coleta de assinaturas que visa
impulsionar adesões à Proposta de Iniciativa Popular para
Reforma do Sistema Político brasileiro está no ar no Radiotube. Produzido pelo Inesc - Instituto
de Estudos Socioeconômicos, a produção tem por objetivo informar e sensibilizar a população
para participação de forma mais efetiva no processo democrático brasileiro através de uma
Reforma Política.
No entendimento de José Moroni, um dos representantes da
Plataforma, a reforma de verdade precisa resgatar o poder do povo.
"Para nós têm duas questões básicas numa verdadeira reforma
política: resgatar o poder para o povo, isso é a soberania popular e não
tornar a classe política um grupo de pessoas com mais direitos,
que na verdade são privilégios, que os demais cidadãos/as. O
poder não pode ser fonte de privilégios sejam pessoais ou para
determinados grupos. Precisamos construir o poder popular", afirma Moroni.
Patrocínio

)) REDE DE EMISSORAS DE TV
A rede de emissoras de TV do CRIAR BRASIL já conta com parceria em 11
estados e no Distrito Federal, além de TVs com abrangência nacional como a
TV Brasil e TV Senado. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul e Roraima são os estados com emissoras, especialmente públicas,
educativas e comunitárias, que abrem espaço na programação para nossas
produções.
Os parceiros recebem materiais de vídeo sempre com temática ligada ao
fortalecimento da cidadania produzidos pelo CRIAR BRASIL e são
convidados para participar de projetos conjuntos, como os de
capacitação. Para fazer parte da rede, basta preencher o
cadastro no nosso site.

SINTONIA SESC SENAC ((
A cidade grande oferece mais oportunidade para os jovens do que as do interior? O programa
Família Ramos conversou com jovens do interior e ouviu frases como “o melhor lugar do
mundo é aqui no Cariri, no Ceará”. Se você ainda tem alguma dúvida de que as cidades do
interior estão cheias de oportunidade não deixe de ouvir o programa do CD 122 do Sintonia
Sesc Senac.
No Som da terra conheça ou relembre a história do Rádio no Rio Grande do Sul e
fique sabendo dos perigos que algumas plantas trazem para as crianças,
assunto do Papo de livro.
Neste CD você também vai se deliciar com o sabor da mangaba e as
histórias de vida de um feirante. Isso e muito mais disponíveis para
download em radiotube.org.br.

O CRIAR BRASIL participou do Fórum Onda Cidadã 2013 entre os dias 24
e 27de julho. Com o tema principal focado na formação para a cultura livre
o encontro reuniu 35 midiativistas na Fundação Casagrande, situada na
cidade de Nova Olinda, Ceará, Sertão Nordestino.
Criado como um programa do Itaú Cultural de relacionamento com as
rádios comunitárias, educativas, livres e universitárias, o programa
chegou em 2013 com seus objetivos ampliados. Coletivos,
organizações sociais, blogueiros, publicações independentes de mídia,
redes sociais, além de rádios comunitárias participaram desta edição
do Onda Cidadã.
A partir de dois grupos de trabalho foram realizados debates para
compreender a relação entre rua e mídia, a partir de ações locais de cultura e ativismo social.
Em paralelo também ocorreram oficinas e apresentação de dois painéis sobre educação não
formal em tempos de redes socais e outro relativo à formação e os processos de autocertificação, apresentados respectivamente por Beá Meira (Universidade das Quebradas),
Jaílson de Souza (Observatório de Favelas) e Laércio Meirelles (Centro Ecológico Litoral).
Ao fim do encontro foi elaborado um documento com sugestões e reivindicações,
construído de forma coletiva pelos participantes do Onda Cidadã, que será divulgado
posteriormente e encaminhado para os ministérios da Cultura e Comunicações, além da
SECOM - Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

AMARC BRASIL ((
O CRIAR BRASIL participa do seminário “Rádios comunitárias para todos os
povos” e da X Assembleia da Associação Mundial das Rádios Comunitárias AMARC Brasil, nos próximos dias 29 de agosto a 1 de setembro, em Belém,
Pará. O CRIAR, que já foi a representação nacional da AMARC no Brasil,
estará representado pela jornalista Jaqueline Deister.
O seminário, que antecede a Assembleia, reunirá poder público, entidades da sociedade civil,
academia e organizações ligadas ao direito humano à comunicação para discutir sobre as
atuais políticas públicas de comunicação para comunidades indígenas, quilombolas e rurais e
articular ações conjuntas para garantir o direito humano à comunicação dessas comunidades.
Já a X Assembleia tem como objetivo definir as diretrizes da Associação para o próximo biênio
bem como eleger o seu novo conselho político.
O CRIAR BRASIL reafirma seu compromisso com a causa das rádios comunitárias
brasileiras.

No início, em 1995, era uma rádio que
transmitia a partir de um sistema de alto
falantes na cidade de Nova Olinda-CE,
situada na Região do Cariri cearense. Hoje, depois de 18 anos, tornou-se uma rádio
comunitária, a Casa Grande FM, que apresenta programação diária feita por crianças e jovens.
A emissora é um laboratório de produção da Fundação Casa Grande - Memorial do Homem
Kariri - e tem como meta formar crianças e jovens pela música, incentivando a produção
radiofônica, possibilitando a comunidade ouvir referências musicais com conteúdo e viés
educativo. Os programas abrangem o estilo de música instrumental, música africana, infantis,
forró pé de serra, música clássica, além de noticiários e informativos.
Na programação são apresentados conteúdos que buscam sensibilizar a população
local com temas educativos nos formatos de spot, jingles e vinhetas. Os assuntos
variam a partir da realidade da região como saúde, educação, meio ambiente e
convivência com o Semiárido, alimentação, direitos da criança e do adolescente
entre outros. Existe também espaço, no qual pessoas da cidade, comerciantes,
rezadeiras, poetas, cantores populares, artesãos e anônimos que contam suas
realidades e histórias.
A produção mais recente da meninada da Casa Grande FM é o CD Radioestória,
uma coletânea de histórias folclóricas do Sertão do Cariri recontada
pelas crianças que participam do projeto. Elas também
realizaram o processo de produção na criação dos roteiros,
personagens, edição e finalização. Tudo feito de forma coletiva,
sob a supervisão da artista, Elizah Rodrigues. Você pode acessar
o material no radiotube.org.br.
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