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))REDE DE RÁDIOS DO CRIAR
Nesses 19 anos, completados este mês, as parceiras mais fieis do CRIAR BRASIL sempre
foram as emissoras que fazem parte da nossa rede. E para conhecer melhor quem sempre está
ao nosso lado, estamos realizando uma atualização e uma pesquisa com as rádios do CRIAR.
Por isso pedimos a você, amigo e amiga radialista, que dedique uns poucos minutos a
preencher o questionário disponível em: http://bit.ly/12903qE.
A atualização dos dados das emissoras servirá para melhorar e ampliar o contato com nossa
rede. Assim, ninguém perde nenhuma notícia sobre novas produções nem convites para
capacitações e outros projetos. Além disso, queremos saber a atual realidade e as necessidades
de cada emissora para que o CRIAR BRASIL possa intensificar seu apoio e parceria na luta
conjunta por uma comunicação mais democrática, plural e cidadã no Brasil.
Já a pesquisa direcionada somente para as rádios comunitárias da rede se propõe a
entender melhor o universo dessas emissoras: sua relação com o Estado, as motivações de
sua origem, programação, equipe, formas de sustentabilidade. As informações serão
confidenciais e fazem parte da pesquisa de doutorado de João Paulo Malerba, colaborador
do CRIAR BRASIL e atual coordenador executivo da AMARC Brasil. É o CRIAR apoiando a
luta das rádios comunitárias na garantia do direito à comunicação. Contamos contigo!

RADIOTUBE ((
Ao vivo!
Neste mês, o Radiotube promoveu um debate que foi transmitido ao vivo pela
internet sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todo dia cinco de junho. Com a
presença do oceanógrafo David Zee, professor da UERJ, e da coordenadora do Núcleo Justiça
Ambiental e Direitos da ONG Fase, Julianna Malerba. No encontro,
que foi mediado por Jorge Freire (ZoaSom), eles conversaram
sobre o tema proposto para 2013 pela ONU, "Pensar, Comer,
Conservar - Diga Não ao Desperdício".
Se você perdeu a transmissão ao vivo, ainda pode conferir a
íntegra desse debate no Radiotube.

Patrocínio

)) ZOASOM
ZoaSom: agora na AM e na FM
O ZoaSom chega cheio de novidades para o mês de julho. Depois de três meses em estúdio, o
programa volta com tudo a ser transmitido ao vivo e na AM e na FM.
Uma parceria entre as rádios MEC AM e Roquette-Pinto
trouxe uma conquista para os zoadores de plantão. A
partir do dia 4 de julho, além de ocupar os 800 KhZ das
ondas do rádio, o ZoaSom também será transmitido em
FM, pelos 94.1 Mhz da Roquette-Pinto.
As expectativas da nova emissora em relação ao ZoaSom
são bem promissoras. Assim, a parceria é mais uma
aposta das rádios em programas que abrem espaço para novas bandas e participação direta
do ouvinte.
Como sempre, as portas do ZoaSom estão abertas para quem quiser conferir de pertinho
o nosso programa. Pode marcar na agenda: dia 4 de julho, às 14h05, no auditório da
Rádio Roquette-Pinto, localizado na Avenida Erasmo Braga, 118/11° andar, Centro do Rio.

SINTONIA ((
“Seu garçom faça o favor de me trazer depressa...”
É assim que começa Conversa de Botequim, famosa música de Noel
Rosa. Pegando carona na ideia de Noel, o CD 120 do Sintonia Sesc
Senac traz uma conversa de botequim com um garçom carioca.
Curiosidades e histórias dessa profissão em destaque no Paixão do
Ofício.
O CD 120 passeia ainda pelo universo da literatura de cordel, tira as
dúvidas sobre a PEC das Empregadas domésticas, traz um Som da Terra diretamente do
Cariri, no Ceará, fala sobre a utilização da Palma na culinária, discute a ética do olhar sobre o
corpo e ainda apresenta muros de São Paulo que transbordam arte.
Também nessa edição, as dicas do Fique Por Dentro e a poesia de Paulo Franklin no Minuto
Poético.
O Sintonia desse mês já está em mais de 1.000 emissoras de rádio de todo o Brasil e
disponível para download no site radiotube.org.br

))CRIARBRASIL.ORG.BR
Novidades no nosso site
A página na internet do CRIAR BRASIL apresenta novidades
este mês. A criação de um espaço onde rádios e TVs possam, de
forma mais clara e objetiva, realizar seu cadastro em nossa rede
e também um canal de produções de vídeos hospedados no
Radiotube Jornada: um olhar sobre o mundo do trabalho e
Profissão Enfermeiro, podem ser conferidos com um click.
Na página do CRIAR BRASIL você fica inteirado de todas as
produções, projetos e capacitações em andamento. Acesse www.criarbrasil.org.br e
compartilhe nossos conteúdos!

Uma TV para os trabalhadores. Esta é a TVT que tem
programação intensa abordando os temas sob o ponto de vista
especial, diferente das TVs comerciais.
A TVT é a primeira emissora de televisão de um sindicato de
trabalhadores. Após de 23 anos de luta, ela foi outorgada à
Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, entidade
cultural sem fins lucrativos criada e mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A TVT
entrou no ar em agosto de 2010, dez meses depois da autorização para funcionamento.
A programação vai ao ar pelo canal 46 UHF em São Paulo e pelo site da emissora:
www.tvt.org.br. Também está em 27 canais comunitários (a cabo) da Grande São Paulo e em
mais de 240 pontos de abrangência da Rede NGT em todo o País. As transmissões acontecem
simultaneamente pela TV Web do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC www.smabc.org.br.
Na grade, as produções incluem serviços, debates, documentários, cooperativismo, entrevistas
e destaques do mundo do trabalho.
"Queremos ser um canal de amplificação da voz dos movimentos sociais", disse o diretor de
Comunicação do Sindicato e presidente da Fundação, Valter Sanches.
A TVT integra a rede de TVs do CRIAR BRASIL desde 2010 e já reproduziu em sua
programação a série “Jornada: um olha sobre o mundo do trabalho”, uma produção
realizada em parceria com a Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro CUT-RJ.
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