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))RADIOTUBE
Por todo o Brasil: capacitação Belém
A cidade de Belém, no Pará, foi a última parada das capacitações
do Radiotube que o CRIAR BRASIL promoveu nos últimos cinco
meses.
Os estados do Pará, Rondônia, Amazonas e Tocantins estiveram representados entre os
dias 25 e 26 de setembro por 23 participantes na oficina de rádio, vídeo e internet para a
comunicação popular.
Durante os dois dias, além das orientações de como melhor utilizar e aproveitar o Radiotube,
os participantes ainda debateram com o vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescentes de Belém, Marcelo Rodrigues Bastos, sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, o ECA.
Os participantes também realizaram um vídeo e três spots tendo o ECA como tema, que
podem ser encontrados no radiotube.org.br.
O Radiotube é um projeto do CRIAR BRASIL com o patrocínio do Programa
Desenvolvimento e Cidadania da Petrobras.

Enquanto isso, na América Espanhola...
A todo vapor o Radiotube.cc segue sua escalada pelos caminhos
da América Latina. Com apoio da AMARC-AL, a rede social da
cidadania avança e já recebe adesão de emissoras e usuários
de países como Argentina, Uruguai, Chile, Equador, Nicarágua,
entre outros.
Adolfo Acosta, editor e operador de áudio da Rádio La Cotorra
94,3 de Montevidéu, Uruguai, é um dos mais recentes
entusiastas do Radiotube.
”Eu quero saudar esse espaço de rede cidadã, gerado para o bem da comunidade, tendo
como referência a informação produzida por aqueles que são apaixonados
por radiodifusão, como eu. Hoje, a ciência e a tecnologia nos fornecem
novas ferramentas a cada dia, dando a oportunidade a qualquer pessoa,
independentemente da sua localização geográfica no planeta, o espaço de
liberdade total para compartilhar texto, áudio ou vídeo em qualquer área
e assuntos ligados à cidadania. Enfim, é uma grande oportunidade de
conhecer uma comunicação inovadora dentro das redes sociais.” disse
Acosta.
Assim, o Radiotube segue agregando novos olhares a partir de realidades diferentes. Mas
com um objetivo comum aos nossos vizinhos de América Latina: o exercício da cidadania.

Novas produções
As produções do Radiotube 2012 estão a todo vapor. Já saíram do forno as primeiras
reportagens e spots de rádio e os três primeiros vídeos da série Jornada: um olhar sobre o
mundo do trabalho.
Nas reportagens de rádio, o Radiotube traz uma novidade: a participação de comunicadores
populares na produção de matérias. Nossos repórteres vêm de diversas partes do país:
Pernambuco, Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul são alguns
dos estados representados nessa produção.
Já os assuntos que ajudam na discussão das necessidades da vida
do trabalhador estão presentes na série Jornada. Os três primeiros
vídeos disponíveis no Radiotube falam sobre sustentabilidade,
comunicação, e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado.
Para conhecer e baixar a série de reportagens e spots do Radiotube, basta procurar pelo
tema “Produções Radiotube”. Os vídeos da série Jornada estão disponíveis dentro da
página de vídeo do CRIAR BRASIL.
O Radiotube é um projeto do CRIAR BRASIL, patrocinado pelo Programa Petrobras
Desenvolvimento e Cidadania.
Patrocínio

SINTONIA((
Crianças em sintonia
Um mural com desenhos da Família Ramos, recadinhos do Sintonia Sesc Senac e no comando dos microfones, crianças. O projeto Nas Ondas do Rádio
é uma iniciativa do SESC LER do Centro Educacional de São Gonçalo do
Amarante, Ceará. As crianças do projeto colocam os programas do
Sintonia no ar e discutem sobre os temas.
Os personagens da Família Ramos, radionovela que faz sucesso no
Sintonia há 10 anos, ganharam forma a partir da imaginação das
crianças com desenho da casa e dos Ramos. Muita animação ao
microfone garante um programa pra lá de especial.

))INESC
O CRIAR BRASIL está produzindo uma série de vídeos em parceria com o
INESC Instituto de Estudos Socioeconomicos - para divulgar as propostas
da Plataforma dos Movimentos Sociais pela reforma do sistema político.
São quatro vídeos que vão abordar temas como: democracia direta,
democracia representativa, referendo e plesbicito e financiamento publico de campanha.
Os vídeos têm como objetivo informar a população sobre as propostas do movimento e
incentivar a todos e todas a assinar o documento da Iniciativa Popular para Reforma do
Sistema Político. A meta é coletar 1,5 milhão de assinaturas para, a exemplo do ficha
limpa, apresentar ao Congresso.
Os vídeos, em breve, vão estar disponíveis no radiotube.org.br e no site da Plataforma www.reformapolitica.org.br.

Rádio das e para as escolas
No ar desde 2006, o projeto “Rádio das Escolas” da Rede Municipal
de Ensino de Florianópolis, Santa Catarina, realiza uma discussão
crítica da mídia como veículo de recepção e de produção com os
estudantes.
A Rádio atua como um canal para a construção do conhecimento, trazendo a autoria
como objetivo principal. “Ao utilizar mais uma possibilidade de comunicação na escola,
estimulamos os envolvidos a ampliarem sua visão de mundo e a posicionarem-se sobre
diferentes assuntos. Pretendemos que este seja um espaço onde os alunos, professores e
a comunidade possam discutir ideias, mostrar sua cultura e expressar suas opiniões”,
relata Patrícia Vieira, assessora pedagógica do Núcleo de Tecnologia Municipal de
Florianópolis.
Em 2012, o projeto conta com a participação de 7 escolas: EBM
Brigadeiro Eduardo Gomes, EBM Dilma Lúcia dos Santos, EBM Batista
Pereira, EBM José Amaro Cordeiro, EBM João Gonçalves Pinheiro, EBM
Paulo Fontes e EBM Vitor Miguel de Souza. As rádios funcionam em
diferentes formatos, de acordo com as necessidades de cada escola:
no turno de aula, junto as disciplinas dos professores e organizadas
em projetos de trabalho, ou no contraturno, em projetos de
letramento ou grêmios estudantis.
O projeto ainda prevê parcerias futuras com rádios comunitárias e universitárias de
Florianópolis, para divulgação e compartilhamento do trabalho realizado pelos estudantes
de Florianópolis.
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