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))RADIOTUBE
Avaliar é preciso: CRIAR BRASIL sorteia gravador digital para
comunicadores que avaliam série Radiotube
Lançar uma nova produção, fazer capacitação ou realizar assessoria são ações
desafiadoras. Mas o CRIAR BRASIL considera que o projeto só é completo quando
conseguimos avaliar a receptividade e o impacto alcançado. É através das opiniões
colhidas nas avaliações que temos avançado.
A série de spots e reportagens Radiotube, distribuída para mais de 700 emissoras de
rádio, vai sortear um gravador digital entre os comunicadores que usaram o
material e responderem à avaliação. Os questionários podem ser acessados pelo
radiotube.org.br. Basta colocar a palavra 'pesquisa' na Busca, para localizar o
texto.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER((
No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o CRIAR BRASIL realizou uma
produção especial: transmissão de um bate-papo ao vivo pelo Radiotube. A jornalista Marina
Vianna comandou o encontro que contou com a participação de Virginia Berriel, da Secretaria
da Mulher Trabalhadora da CUT-RJ e Denise Viola, representante da Rede de Mulheres AMARC
Brasil.
O programa tocou em temas polêmicos como o assédio sexual, violência
doméstica, a representação da mulher na mídia e a inserção feminina
nos cargos de chefia.
Quem perdeu a transmissão ao vivo, pode conferir o programa no
site radiotube.org.br

Patrocínio

))ZOASOM
ZoaSom ao vivo!
Depois de divertir e informar os ouvintes com a série especial de Verão, o
ZoaSom, programa jovem da Rádio MEC AM, produzido pelo CRIAR BRASIL, voltou às
transmissões ao vivo, sempre recheadas de energia, boa música e temas que reúnem
juventude e cidadania.
“Carnaval e inclusão social”, “Volta às aulas” e “Cinema no Brasil” foram alguns dos temas que
esquentaram o auditório Paulo Tapajós e marcaram a estreia da nova apresentadora, Clara
Araújo. Clara, que antes era repórter de plateia, agora comanda o programa ao lado de Jorge
Freire. E Jaqueline Deister agora é quem circula no auditório, abrindo o microfone para o
público.
Para curtir o ZoaSom, ao vivo, basta aparecer na Praça da República, número 141-A, Centro
do Rio de Janeiro, às 14h das quintas-feiras ou então sintonizar o blog do programa, o
zoasom.com
Você também pode ouvir o programa pelo celular através do TuneIn, aplicativo gratuito
que permite rodar o streaming da Rádio MEC, além de outras 70 mil rádios cadastradas.

SINTONIA((
A reforma do Maracanã está dando o que falar. O prazo para a entrega
daquele que já foi o maior estádio do mundo, muda a toda hora, o
orçamento praticamente dobrou e o estádio sofreu com a chuva de
verão. Mas nada disso consegue apagar os momentos gloriosos vividos
no velho Maraca. O Sintonia Geral convidou o comentarista esportivo
Teixeira Heizer que contou casos passados no Maracanã com destaque
para aquele que foi o mais marcante: a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 50.
Você não pode deixar de escutar esse programa e também conhecer um pouco mais
sobre a profissão de enfermeiro, a Cozinha Verde e ainda as dificuldades dos egressos
para voltar ao mercado de trabalho. Isso e muito mais está no CD 117 Sintonia Sesc
Senac que já está nas rádios. Você também pode acessar no radiotube.org.br.

Rádio Imigrantes de Turvo
Em 27 de Outubro de 1982 foi inaugurada a Rádio Imigrantes na cidade de
Turvo, em Santa Catarina. Criada por Humberto Ronald Grechi, a Rádio Imigrantes batalhou
desde o seu início para funcionar. O esforço incluiu viagens ao Rio de Janeiro, onde ficava a
sede da Associação de Rádios do Brasil naquela época, e inúmeras parcerias, como com os
padres Servos de Maria que doaram o primeiro transmissor.
A emissora é a de maior audiência na região, com ouvintes
espalhados pelo sul de Santa Catarina e norte e nordeste do vizinho
estado do Rio Grande do Sul. A Imigrantes possui uma programação
variada, com programas de notícias (Panorama Geral, Imigrantes
Atualidades, Almoço com Notícias), música e entretenimento
(Coração Sertanejo, De Coração a Coração).
A rádio também faz parte do Radiotube, onde contribui
frequentemente para a difusão dos seus conteúdos com rádios e
comunicadores de todo o Brasil. Para conhecer melhor a Imigrantes e
ouvir sua programação ao vivo, visite sua página em
www.radioimigrantes.com.br.
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