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)) RADIOTUBE
2014 será um ano de Copa do Mundo, eleições e também de crescimento do
Radiotube. O projeto teve o patrocínio renovado pelo Programa Petrobras
Desenvolvimento & Cidadania e entrará em nova fase. Entre os
aprimoramentos previstos estão a criação de aplicativo para celular, a
renovação da plataforma e a realização do concurso Jornalismo Cidadão, que
premiará as melhores reportagens compartilhadas pela rede social exclusiva para a
cidadania: www.radiotube.org.br.
O projeto também vai ampliar a produção de vídeos pela equipe do CRIAR BRASIL e
voltará a percorrer o Brasil realizando oficinas de capacitação. Um futuro intenso de
compartilhamento de informações e integração entre comunicadores.

Patrocínio

NA TELA((
Depois dos vídeos sobre a greve da categoria, O CRIAR BRASIL está realizando outros quatro
vídeos para o Sindicato dos Bancários do Rio.
Agora, os temas são diversificados, passando por problemas enfrentados pela categoria,
como Assédio moral e Invisibilidade negra no setor financeiro; a História do Sindicato pelo
olhar de dirigentes que participaram dos “dias de chumbo”, quando a sede foi invadida
pelos militares; e também pela cultura e esporte promovidos pela entidade.

)) ZOASOM
Que bloco é esse?
Máscaras, bandeiras, paus e pedras. Os black blocs despertam
polêmica e ainda são tema de muitas rodas de conversa, com discursos
favoráveis e contrários a essa tática. E no último ZoaSom de outubro, a
ação desses jovens entrou em debate.
Entre os convidados, a jornalista e professora da Universidade Federal
Fluminense , Sylvia Moretzsohn. Ela aponta que um dos grandes problemas
ligados à tática black bloc está justamente nas máscaras. De acordo com a
professora, a não identificação das pessoas nos grupos permite que
qualquer um faça parte dele, abrindo espaço para que haja desvios na
proposta inicial dos grupos.
Já Gustavo Coelho, doutorando em educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vê
uma grande potência nesses grupos, principalmente por se tratar de jovens que, pela primeira
vez, se veem com capacidade de questionar e combater ações de truculência policial.
Debate lançado e disponível para compartilhamento e download. Ouça, compartilhe e
participe!
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((
A Voz do Trabalhador chegou a edição de número 200. Foram
praticamente quatro anos em que, semanalmente, o programa
tratou de assuntos de interesse do trabalhador e marcou presença
em passeatas, manifestações, congressos e eventos promovidos pela
CUT-RJ. Já passaram pelo programa economistas, engenheiros, técnicos, professores,
enfermeiros, bancários, petroleiros, radialistas, representantes dos sindicatos cutistas, enfim,
trabalhadores brasileiros.
E para marcar a passagem da 200ª edição, os apresentadores do CRIAR BRASIL, André
Lobão e Marina Vianna, bateram um papo com o presidente da CUT-RJ, Darby Igayara e
com o assessor de Comunicação da Central, Bepe Damasco. Você pode conferir esse e
outros programas acessando radiotube.org.br.

))SINTONIA SESC SENAC
O CRIAR BRASIL, em parceria com o Programa de Rádio Sintonia Sesc
Senac, participou da 10ª Semana de Ciência e Tecnologia “Ciência, Saúde e
Esporte”, promovida pelo Departamento Nacional do Sesc. O evento
aconteceu entre o dias 25 e 27 de outubro, na Quinta da Boa Vista. O
projeto Sesc Ciência, uma ação permanente do Sesc, realizou oficinas e
exposições. Instituições como Fiocruz, Museu de Astronomia e Ciências AfinsMAST e Museu Nacional também marcaram presença no evento.
O Programa de Rádio Sintonia Sesc Senac, ocupou um stand onde os visitantes
puderam conhecer e escutar os programas radiofônicos, que vão ao ar em
1080 emissoras de rádio de todo o Brasil. Durante a Feira de Ciência e
Tecnologia, o Sintonia cadastrou 11 escolas, 2 museus e o Sobrado Cultural
Rural. Você também pode acessar os programas no radiotube.org.br.

Um programa que abrange todas as áreas de conhecimento.
Esse é o Espaço Experimental, uma produção de rádio do
Laboratório de Radiojornalismo do Curso de Comunicação
Social da Universidade Federal da Paraíba. Com uma hora de
duração, o programa é veiculado na Rádio Tabajara AM, todos os sábados, às 11h. Além
desta parceria que existe desde 1995, O Espaço Experimental também é veiculado em
outras rádios paraibanas.
Em 2010, o conteúdo do programa passou a ser postado na internet através do blog espacoexperimental.blogspot.com.br. O professor orientador e jornalista, Carmélio Reynaldo
Ferreira, explica como a diversidade da produção pode se relacionar com a comunicação
comunitária: “Como se trata de um trabalho voltado para a preparação de jornalistas, o
laboratório não foca especificamente nessa modalidade, embora, nos conteúdos, demonstre
tendência nessa direção ao privilegiar algumas áreas como ciências
sociais, educação, direitos humanos e saúde”, disse o coordenador
do laboratório.
Você pode encontrar as mais de 300 produções, entre
entrevistas, matérias e especiais do Espaço Experimental, no
radiotube.org.br. Confira!
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