Evento Principal

Ação-Chave

Site de notícias
RioOnWatch lançado como
blog coletivo experimental
durante o curso “Uso
Estratégico de Mídias
Sociais” da Comunidades
Catalisadoras oferecido
para mobilizadores
comunitários

Lançamento do
canal de YouTube
RioOnWatchTV
Treinamentos
em Jornalismo
Comunitário e
Vídeo-Jornalismo

Lançamento
do boletim do
RioOnWatch
Trabalho expande
para campanhas
de informação de
correspondentes
internacionais
baseados no Rio
de Janeiro

RioOnWatch lança
série anual sobre
Melhores e Piores
Reportagens
Internacionais
Sobre Favelas

Lançamento
da conta @
RioOnWatchLIVE
para tweets
ao vivo

RioOnWatch
apoia ciclo de
debates ‘Fala
Vidigal’ sobre
gentrificação

Lançamento do
@RioONWire, fonte de
hora em hora de notícias
de favelas, em inglês,
para inspirar reportagens
produtivas e factíveis
por parte de jornalistas
estrangeiros

Pesquisa de
Percepção
das Favelas é
conduzida por
voluntários em
quatro cidades do
mundo
Chamada para
ação por mídia
internacional
cobrindo Copa do
Mundo enviada
para centenas de
jornalistas

Lançamento
do Instagram
do RioOnWatch

Coletiva de
imprensa
alternativa (à
do prefeito)
para jornalistas
internacionais

Recursos do
RioOnWatch
para
Jornalistas

Menção
honrosa do
Prêmio Webby
na categoria
Comunidades

Material de
orientação
para lideranças
comunitárias: Como
Lidar com a Imprensa
nas Olimpíadas

‘A Pequena ONG que
Mudou a Cobertura das
Favelas do Rio Durante
As Olimpíadas’—
trabalho do
RioOnWatch retratado
em artigo republicado
no The Guardian

RioOnWatch é foco do
capítulo ‘Transformando
comunidades informais
através da intervenção
discursiva’ no livro
Transformando o Esporte:
Conhecimentos, Práticas,
Estruturas

1º Encontro
Jornalistas
Comunitários +
Correspondentes
Internacionais

RioOnWatch
promove
treinamento virtual
com mobilizadores
comunitários
compartilhando
estratégias de
mitigação da
Covid-19

‘Tours de
realidade’ das
favelas para
jornalistas
durante
Olimpíadas

Campanha
#StopFavelaStigma
nas mídias sociais

Estudo longitudinal
Favelas na Mídia:
Como a Vinda da
Imprensa Global na
Era dos Megaeventos
Transformou a
Imagem das Favelas
compara 8 veículos
internacionais

Relatório
Adaptando para
o Sucesso avalia
impacto das
reportagens
sobre remoções
do RioOnWatch

Relatório Mídias
Alternativas Estratégicas
nas Olimpíadas Rio 2016
usa o RioOnWatch para
exemplificar estratégia
impactante de resistência
em preparação para
megaeventos

Lideranças
anti-remoções
de favelas do
Rio visitam
grupos de direito
à moradia em
Nova Iorque

Publicação
de Melhores
Práticas para
Reportagens
Sobre Favelas

Cobertura Determinante

Marco na Mídia

Reconhecimento

RioOnWatch lançado
no Twitter, sob o
nome Rio Olympics
Neighbourhood Watch,
como fonte bilíngue
para reflexões das
favelas sobre os
impactos olímpicos

Início da
cobertura crucial
do RioOnWatch
sobre a
resistência da
Vila Autódromo

RioOnWatch
é a primeira
plataforma a
cobrir a brutal
remoção da
Favela do Metrô

Vídeoreportagem
do RioOnWatch
atrai atenção
da AP

RioOnWatch é
primeiro veículo
a publicar sobre
gentrificação
em favelas

Primeira
reportagem
do New York
Times sobre
remoções na
Vila Autódromo

Cobertura da
remoção no Largo
do Tanque resulta
em compensações
6 vezes maiores

Nosso artigo de opinião
no New York Times,
após a finalização das
Olimpíadas de Londres,
ajuda a parar remoções
na Providência: ‘Em
Nome do Futuro, Rio
Está Esquecendo Seu
Passado’

Primeira Vitória:
presença de
voluntários do
RioOnWatch ajuda
a frear remoção
em Taboinhas

Entre os primeiros
a observar efeitos
adversos e o fim
do ‘milagre’ do Rio,
cobrindo remoções e
crescente insatisfação,
RioOnWatch é citado em
55 artigos em 2012

Cobertura da luta
da Vila União
por permanência
influencia mudança
de planos da
Prefeitura para
remoção

Correspondente
do New York Times
para América
Latina tuíta sobre
necessidade de
novas opções para
traduzir “favela”

Integrantes do
RioOnWatch se revezam
24x7 acampando na Vila
Autódromo, apoiando a
resistência e cobrindo o
período mais intenso de
remoções

Colaboração na
criação de vídeos
premiados da Vox:
‘Por Dentro das
Favelas do Rio’ e
‘Olimpíadas 2016: O
que o Rio não quer
que o mundo veja’

34 repórteres
solidários
internacionais
produzindo
conteúdo esssencial
em tempo real sobre
Olimpíadas

Índice de leitura
do RioOnWatch
dobra durante
Olimpíadas,
alcançando
55 mil

Relatos do RioOnWatch sobre
remoção da Vila Autódromo
são compilados no capítulo
‘Nem Todos Têm Um Preço:
Como A Luta da Pequena
Favela Vila Autódromo Abriu
o Caminho Para a Resistência
Olímpica’ do livro Rio 2016:
Mitos Olímpicos, Duras
Realidades

Citações em um
recorde de 112
reportagens
impressas, de rádio
e de TV, incluindo
HBO, The Today
Show

RioOnWatch
lança nova Linha
Editorial focada
em soluções

Política de
Reportagens do
RioOnWatch
Reuniões
Bimestrais
de Apoio a
Jornalistas
Comunitários

RioOnWatch
no Desafio
Projeto Local
Acelerando os
ODSs

EM 10 ANOS, O RIOONWATCH
PUBLICOU 1950 RELATOS
INÉDITOS DE FAVELAS DO RIO
(um total de 3340 matérias em
inglês e português)

Recorde de
público, com
alcance de 524
mil em mídias
sociais

Relatório
Anual 2019 do
RioOnWatch

RioOnWatch
lido em 182
países em
um mesmo
mês

RioOnWatch
atinge 60
mil leitores
mensais

RIOONWATCH
COMPLETA 10
ANOS ENQUANTO
RESPONDE À
PANDEMIA DE
COVID-19

