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Nas ondas do rádio: 
para falar do campo
Programa produzido a apresentado por meninas adolescentes que vivem 
em localidades rurais da região oportuniza capacitação em comunicação
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INSTITUTO CRESCER LEGAL

Meninas aprovam iniciativa do programa

Programas são produzidos na universidade e gravados no laboratório de rádio da Unisc

AS MENINASGarotas adolescentes que vi-
vem em localidades rurais do 
Vale do Rio Pardo divulgam 
suas reflexões e pesquisas em 
programas de rádio. Elas fa-
zem parte do Programa “Nós 
por Elas - A voz feminina do 
campo”, que objetiva capacitar 
em comunicação jovens egres-
sas do Programa de Aprendi-
zagem Profissional Rural do 
Instituto Crescer Legal. 

A ação, realizada em parce-
ria com o curso de Comunica-
ção Social da Unisc, tem foco 
em pesquisas sobre temas para 
a juventude rural e na pro-
dução e gravação de boletins 
de rádio para veiculação em 
mídias sociais e em progra-
mas de entidades parceiras 
do Instituto. Para viabilizar 
a participação, as meninas 

| Pâmela Cristina Guedes, 17 
anos, de Faxinal de Dentro, 
Vale do Sol;

| Fabiane Marinês Schlittler, 
18 anos, de Rio-Pardense, 
Vale do Sol;

| Maiara Danielle Rohloff, 
17 anos, de Taquari Mirim, 
Venâncio Aires;

| Eduarda Rodrigues de 
Oliveira, 19 anos, de Linha 
Tapera, Vera Cruz;

| Jéssica Voeltz, 17 anos, de 
Alto Castelhano, Vale do Sol.

recebem bolsas de estudo. As 
atividades do projeto em 2018 
começaram em setembro e 
reúnem cinco jovens: três de 
Vale do Sol, uma de Vera Cruz 
e uma de Venâncio Aires.

Depois de pesquisar sobre 
a mulher no mercado de tra-
balho, elas já gravaram o pri-
meiro programa, no estúdio da 
Unisc. Após estudar os temas 
escolhidos por elas, o material 
é compilado e transformado 
em programas de rádio e 
conteúdo para a internet. A 
educadora social que coordena 
as oficinas, Ana Paula Justen, 
explica que, com atividades 
até o final de novembro, estão 
planejados programas sobre 
aspectos da condição feminina 
e trabalho infantil.

Atualmente, o projeto está 

em sua segunda edição. A 
primeira foi realizada de se-
tembro a dezembro de 2017, 
reunindo 13 garotas.

Para as meninas, a expe-
riência de sair das localidades 
rurais e passar as tardes na 
universidade pesquisando 
e gravando suas mensagens 
para o mundo é desafiadora 
e instigante. Segundo Maiara 
Rohloff, de Venâncio, a ex-
periência está sendo muito 
boa por causa da diversidade 
de aprendizagem. Eduarda 
Rodrigues de Oliveira, de 

Vera Cruz, acrescenta que 
as experiências estão sendo 
muito agradáveis. “É uma 
oportunidade de me preparar 
para o mercado de trabalho, 
pois estou desenvolvendo a 
desinibição”, diz. Já Jéssica 
Voeltz, de Vale do Sol, ressalta 
que a atividade no estúdio de 
rádio é algo inédito para ela. 
Fabiane Schlittler, também 
do Vale, classifica a expe-

riência como fantástica. “Eu 
já pensava em trabalhar com 
fotografia, e agora quero fazer 
faculdade de comunicação”, 
diz. Pâmela Guedes, de Vale 
do Sol, lembra que a oportuni-
dade de participar do curso de 
comunicação lhe dá vantagens 
competitivas. “Quando eu 
procurar trabalho, ter um cur-
so voltado à comunicação vai 
fazer a diferença”, arremata.

ESTA semana deu-se o início da transição do governo Sar-
tori ao governador eleito Eduardo Leite, ou como denomina-
do nas redes sociais, o “Dudu Milk”. Na Assembleia Legislativa 
estariam acontecendo entendimentos, ou desentendimentos, 
sobre a prorrogação do aumento de ICMS, vigorando desde 
2016, e que a partir de 1º de janeiro de 2019 voltaria aos 
patamares anteriores. A votação terá que acontecer ainda 
antes do recesso legislativo, na última semana de dezembro. 
E não está fácil convencer os deputados. Alguns disseram que 
não vão facilitar. Sem dúvidas, querem levar algum dividendo 
político em caso de votar pela aprovação. A pergunta que não 
quer calar: se está difícil de cumprir com a folha de paga-
mento do funcionalismo nos atuais índices, como ficará sem 
essa arrecadação “vitaminada” desde 2016? Como o Piratini 
cumprirá com os repasses obrigatórios aos municípios, onde 
tudo acontece? Só para lembrar: aqui é a ponta da corda... 

AINDA que pesem algumas críticas, vindas da oposição, 
naturalmente Jair Bolsonaro acertou em cheio ao convidar o 
juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Aos que temiam 
pelo esvaziamento da operação Lava Jato, adiantou um re-
cado que ela mudará sim. As ações de combate à corrupção 
serão ainda mais eficientes e contumazes, para desespero 
daqueles que meteram a mão no dinheiro do povo. Foi uma 
das mais importantes bandeiras de campanha do presidente 
eleito e que caiu na sintonia do eleitor que lhe confiou o voto. 
O futuro ministro sinalizou que a Lava Jato é o símbolo de 
combate à corrupção e dada a sua eficiência é possível que 
alguns de seus integrantes sejam convidados a assessorar o 
Ministério. Entre as diversas atribuições está também a inten-
ção de encaminhar alterações no Código Penal, no que toca 
ao recrudescimento das penas e dificultar o popularizado 
“prende-solta”. Coragem não lhe falta, Dr. Moro. Vá em frente. 
O povo agradece.

FOI uma semana intensa para o novo presidente. Salvo por 
embaraços motivados por precipitação de alguns assessores 
que o obrigaram a fazer desmentidos, Bolsonaro não está 
acomodado, e de forma gradativa vai dando formas ao seu 
estilo de governar. Tem sim, capacidade política, mas ainda 
lhe falta prudência nas relações internacionais, como a de-
claração impulsiva da pretensão de transferir a embaixada 
brasileira em Israel, de Tel-Aviv para Jerusalém. Só isso já 
provocou reações cautelares no mundo árabe, grandes com-
pradores de carnes brasileiras. A diplomacia terá seu primeiro 
nó para desatar. Até aqui, a reforma da Previdência parece ser 
a prioridade. A equipe de transição, acessando informações 
oficiais, conhecerá a real situação das finanças dos cofres do 
Planalto. Só a partir daí é que saberá dar um norte ao seu 
governo, projetar o que pode ser feito de imediato e o que 
ficará aguardando como promessa de palanque. Cobranças 
virão, com certeza.

DE muitos estados e municípios caravanas de apoiadores 
se articulam para acompanhar a posse do presidente eleito 
Jair Messias Bolsonaro no dia 1º de janeiro de 2019. Há indi-
cações de que os hotéis de Brasília estão com mais de 60% 
da capacidade reservada. O cerimonial do Planalto ainda não 
deu informações sobre a programação. Sabe-se, contudo, 
que o esquema de segurança será o maior que já houve na 
Capital Federal. É possível que não tenha desfile em carro 
aberto, e se tiver, será em carro blindado. A possibilidade 
de um atentado é real. O sistema de inteligência do Exército 
detectou duas facções criminosas, uma internacional e outra 
nacional, dispostas a um ato fatal. Um franco atirador pode 
acertar Bolsonaro a centenas de metros de distância, tal 
como o atentado que matou John F. Kennedy desfilando em 
carro aberto, em Dallas, no Texas, em 22 de novembro de 
1963. Ademais, uma nova cirurgia marcada para meados de 
dezembro recomendará cuidados pós-operatórios.


