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RADIOTUBE((
Capacitação em comunicação: Inscrições abertas
Comunicadores de rádio e TV reunidos, trocando experiências, discutindo
técnicas disponíveis e produzindo em parceria. Essa é uma das ações mais
importantes realizadas pelo CRIAR BRASIL e que vai se repetir nos dias
22 e 23 de maio, em Florianópolis.
As inscrições já estão abertas para as oficinas do Radiotube que terão como tema este ano o
combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Em dois dias, comunicadores e
representantes de projetos sociais participarão de programação intensa com atividades de
reflexão sobre o compromisso do comunicador cidadão, oficinas sobre processo de produção
e programas de edição, além da criação conjunta de programas de rádio e vídeo.
A capacitação é realizada em parceria com o Núcleo de Tecnologia Municipal de
Florianópolis/SC, o Ministério Público de Santa Catarina e com o patrocínio do Programa
Petrobras Desenvolvimento e Cidadania.

Patrocínio

)) ZOASOM
Um bate-papo descontraído sobre a carreira dos músicos independentes que
passam pelo ZoaSom. Este é o “Papo de Música”, quadro de entrevistas em
vídeo, feito para a internet.
Criado em 2011, o “Papo de Música” é mais um espaço aberto pelo ZoaSom
para fortalecer o cenário musical independente carioca. BNegão & Seletores
de Frequência, Orquestra Voadora, e Tono são algumas das bandas que já
contaram casos e histórias para as câmeras do ZoaSom.
Quem quiser acompanhar esse bate-papo musical, é só acessar o canal de
vídeos do ZoaSom no Radiotube.
O ZoaSom é um programa da Rádio MEC AM, em parceria com a
Roquette-Pinto FM 94,1, e produzido pelo CRIAR BRASIL.

50 OLHARES((
Já está no ar o hotsite da produção colaborativa 'Um Golpe 50 Olhares', projeto fomentado
pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, através de seu Projeto Marcas da Memória.
Nele, você pode encontrar informações importantes para a inscrição do seu vídeo colaborativo
de um minuto sobre o Golpe Militar de 1964. Ao acessar o www.criarbrasil.org.br/50olhares
você vai saber como é o regulamento, como se inscrever e as
especificações de como deve ser enviado o seu vídeo.
Outra novidade é a fanpage no Facebook. Curta a página 'Um Golpe
50 Olhares', acompanhe a comunidade de seguidores e também as
últimas noticias do projeto. Acesse: facebook.com/50olhares.

Nossas Histórias - 50 anos do Golpe Militar no Brasil
Um filme longa metragem, três vídeos de 26 minutos, três spots de 5 minutos e três
programas de rádio de 8 minutos cada contam de forma emocionante a trajetória politica de
Angelina Dutra, Theodomiro Romeiro e Damares Lucena, três pessoas até então anônimas,
que tiveram suas vidas transformadas lutando contra a ditadura no Brasil.
Abril de 2014, mês que marca os 50 anos do Golpe Militar no Brasil, 1.400 rádios, 35 TVs e
3.800 usuários do portal Radiotube recebem essas três produções que
fazem parte do Projeto Nossas Histórias, produzido pelo CRIAR BRASIL
durante o ano de 2013 com o apoio do Projeto Marcas da Memória da
Comissão de Anistia do Governo Federal.
O CRIAR BRASIL tem orgulho de participar desse projeto que fará parte do
acervo histórico do país contribuindo para que esse período da história do
Brasil não seja esquecido pela população brasileira.
Você pode encontrar os vídeos e os programas de rádio no portal
www.radiotube.org.br.

SINTONIA SESC SENAC((
As enchentes trazem muitos transtornos à população. Os riscos e
prejuízos seriam ainda maiores se não houvessem verdadeiros
anjos que realizam trabalho voluntário, ajudando as vítimas quando
esses desastres ocorrem. No “Família Ramos”, especialistas e
autoridades falam sobre as possibilidades de minimizar os estragos
causados e os voluntários explicam suas ações.
O “Bem Pensado” conta a história dos alunos da Escola Municipal Maria Montessori, no
município de Cacoal, em Rondônia, que produzem biofertilizantes, ou seja, são defensivos e
adubos orgânicos que são utilizados na horta escolar. O projeto conscientiza os alunos sobre
alimentação saudável e sobre preservação ambiental. Por falar em alimentação, o “Sabores
do Brasil” ensina a fazer o Maria Isabel, prato típico do Centro-oeste brasileiro. Tudo isso e
muito mais no CD 129.
Você já pode ouvir os programas pelo radiotube.org.br. Confira!

)) MULHERES
A saúde das mulheres vai estar em destaque durante todo esse ano no CRIAR BRASIL.
Mulheres: Quero mais Saúde é o novo projeto que conta com o apoio da Secretaria de Política
para as Mulheres. Serão vídeos, programas, spots de rádio, radionovelas e muito mais. Fique
ligado! Fique ligada!

A Pulsar Brasil é uma agência informativa que faz parte do movimento de rádios
comunitárias e livres. Em parceria com emissoras, entidades, redes e outras mídias
alternativas, produz conteúdos em texto e áudio.
Entre as principiais pautas estão a democratização da comunicação, questões relacionadas
ao meio ambiente, gênero, entre outras. Os temas sempre são tratados com um olhar crítico
sobre a realidade. Além das informações sobre o Brasil, são produzidas notas sobre os
outros países da América Latina.
A Pulsar Brasil é um projeto da Associação Mundial de Rádios Comunitárias - AMARC
Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Todo o material produzido pela agência é
disponibilizado em copyleft. Esta é uma licença que permite reproduzir livremente desde
que citada a fonte. Acesse http://brasil.agenciapulsar.org/.
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