para todas as vozes
Boletim informativo mensal do Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio - Ano 6 - Nº 67 - Dezembro 2013

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o
mundo.”
Nelson Mandela
A frase do líder sul-africano morto neste dezembro toca fundo a todos que
lutam por um mundo mais justo. Se ela joga luz sobre a responsabilidade
dos educadores, ilumina também a missão dos comunicadores, afinal, cada vez mais educação
e comunicação caminham juntas e se complementam. O processo educativo vai muito além da
sala de aula e, certamente, se dá também por milhares de rádios, tvs, sites e blogs de todo o
país.
Em 2013, o CRIAR se manteve firme na missão de estreitar a ligação com esses
comunicadores que entendem seu papel como algo precioso, capaz de contribuir com a
mudança, com a conquista e a consolidação de direitos, garantindo vez e voz à população. Um
desafio permanente, que continuaremos perseguindo em 2014, sempre em sintonia e em
parceria. Sempre em boa companhia.
Que 2014 seja um ano produtivo, leve e marcado por avanços.

RADIOTUBE((
As manifestações que tomaram o país a partir de junho se
transformaram no grande destaque das postagens e acessos do
Radiotube em 2013. Vídeos, textos e áudios revelaram a
movimentação nas ruas, os confrontos entre manifestantes e a polícia, a ação de Black
Blocs, além da análise do comportamento da mídia nas coberturas.
O ano também foi marcado pelo crescimento das postagens em vídeo e a ampliação no
número de comunicadores que compartilham suas produções pela rede social exclusiva
para a cidadania, além da utilização do Radiotube para transmissões em streaming. Se
2013 foi intenso, 2014 promete ser ainda mais, com muitas novidades. Aguardem!

Patrocínio

)) ZOASOM
Um ano de mudanças e novidades: 2013 foi intenso para o ZoaSom.
Para começar, Clara Araújo assume a apresentação do programa ao
lado de Jorge Freire. Na plateia, Jaqueline Deister passa a dar voz ao
público que comparece ao auditório. E Douglas Vieira inova na
sonoplastia e deixa o programa ainda mais redondo. Na internet, é a
vez de Fred Rocha chamar a galera da rede para participar. E as
mudanças não pararam por aí. Em julho, a parceria entre as rádios MEC AM e a Roquette-Pinto
FM 94,1 fazem com que o ZoaSom ecoe com mais amplitude pelas ondas sonoras do rádio.
Além disso, 2013 também foi o ano de programas memoráveis. Em junho, fizemos um
verdadeiro baile do “passinho do menor” na Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch. Em
outubro, tivemos um debate importante sobre a ação dos black blocs. Isso sem falar nos
programas sobre capoeira, combate ao câncer, educação inclusiva,
entre muitos outros. Para 2014, o ZoaSom prepara um ano recheado de
coisas boas, sem esquecer da nossa receita de sempre: música de
qualidade, informação, debate e participação.
O ZoaSom é um programa da Rádio MEC AM, feito em parceria com
a Rádio Roquette-Pinto FM 94,1, e produzido pelo CRIAR BRASIL.

A VOZ DO TRABALHADOR((
Greves, manifestações, seminários, Projetos de Lei, reivindicações e muitos outros assuntos
do mundo do trabalho foram tratados na Voz do Trabalhador em 2013. Semanalmente, os
apresentadores André Lobão e Marina Vianna conversaram com sindicalistas, políticos,
advogados, economistas, engenheiros, enfim, trabalhadores brasileiros.
A PEC da terceirização e os muitos fóruns, seminários e encontros realizados pela CUT-RJ
tiveram destaques durante todo o ano.
Em 2014, A Voz do Trabalhador completa cinco anos no ar discutindo e divulgando assuntos
de interesse do trabalhador.
Você pode ouvir e baixar os programas no endereço www.radiotube.org.br

))SINTONIA SESC SENAC
Oitenta e quatro programas, 36 Fique Por Dentro e 12 poetas em
destaque. Muita informação, cultura e educação no rádio.
A Família Ramos discutiu temas como tabagismo, Olimpíadas do
Conhecimento, PRONATEC, Diversidade Sexual e muito mais.
Entrevistas, depoimentos e claro, o tempero da Família Ramos, que
há 16 anos debate temas importantes com leveza e bom humor.
Na viagem musical do Som da Terra ouvimos samba paulistano, música brega, uma banda
centenária do nordeste, a Filarmônica de Cachoeiras e outros interessantes sons brasileiros.
No Paixão do Ofício, reportagens sobre diferentes profissões e no Papo de Livro autores e
obras que aguçaram o gosto pela leitura. No Bem Pensado, destaques para projetos que
promovem a inclusão e sustentabilidade, e no Sintonia Geral, assuntos que fazem parte do
nosso dia a dia. Em Sabores do Brasil, apresentamos pratos da América do Sul e um festival
de pratos brasileiríssimos como pastel de angu, os vários sabores de Pernambuco, além de
frutas da terra como umbu e mangaba.
Parte importantíssima de todos os programas é a participação dos radialistas, que constroem
e movimentam a rede Sintonia Sesc Senac.
“Olha, gente amiga, a gente gostaria que os nossos aeroportos sofressem uma melhoria
sensível para os nossos idosos e também para os nossos cadeirantes.” (Ermínio Tontini, Rádio
comunitária Estação FM, Tubarão, Santa Catarina)
“A gente convida você que visita o nordeste, que visita Pernambuco, você vai ter o prazer de
experimentar, você que ainda não provou, da carne de bode assada.” (Gilvan Junior, rádio
Bezerros FM, Pernambuco)
“Tem um livro muito interessante, que é a história de Porto Calvo, que tem a ver com
Calabar, que foi um personagem histórico aqui na nossa cidade.” (Eronaldo Lima, aqui da
rádio Calabar FM, Porto Calvo, Alagoas)
E, em 2014, tem mais informação. Sempre em Sintonia....

Já está disponível para download nas plataformas iOS e Android o
aplicativo RadCom Rádios. Desenvolvido pelo portal Rebaixada.org,
o RadCom traz para o celular a programação ao vivo de rádios
comunitárias de todo o mundo. Voltado para a comunicação
comunitária, o RadCom visa ampliar a rede de contatos destas
estações, uma alternativa às mídias centralizadas, como acredita
Arthur William:
“Iniciativas como RadCom e o Radiotube estão aí pra mostrar que a comunicação
comunitária pode estar igual ou até melhor que a comunicação comercial. Se nós usamos
um aplicativo do Facebook no celular, nós temos um aplicativo para redes comunitárias. Ou
seja, existem alternativas as redes fechadas criadas pela própria população e nós devemos
valorizar essas alternativas.”
Você encontra outras informações para download do aplicativo RadCom no portal
www.rebaixada.org.
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