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PROJETO
O que mais me preocupa é o silêncio dos bons - Vidas Negras
ROTARACT CLUB SANTOS - D. 4420
Data Hora Cadastro / Alterado em: 21/06/2020 00:06:32
Site do Clube: www.rotaract4420.org.br/rotaractsantos
E-mail do Clube: rotaractsantos@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctsantos/
Justificativa:
O Rotaract Santos, diante um dos principais problemas sociais enfrentados ainda no século XXI, o qual causa desigualdade
social, violência, guerras, não podemos nos calar. Fizemos uma semana especial para falar deste tema, com diversos
líderes da comunidade para a conscientização do racismo mundial e reflexão sobre nossas ações.
Objetivo Geral:
Com a explosão de casos de racismo e manifestações por todo mundo, convidamos líderes da comunidade para conversar
e refletir sobre as várias faces do racismo e conscientizar os jovens sobre atitudes racistas que temos por este estar
imposto na nossa sociedade, em termos que usamos, e muitas vezes sem perceber que ele é oriundo de uma grande
discriminação.
Objetivo Especifíco:
Tivemos por objetivo convidar negros líderes para palestrarem sobre suas conquistas e batalhas diante o preconceito,
exaltando suas ações e luta diária para uma conquista de igualdade.
Categoria
Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:
Data Início:

03/06/2020

Data Fim:

20/06/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
03/06/2020 Artes de divulgação (6)
03/06/2020 Doação para divulgação
15/06/2020 Doação para Palestras
15/06/2020 Palestra 1 - Aurélia Rios
17/06/2020 Palestra 2 - Jorge Fernandes
17/06/2020 Doação para palestra
18/06/2020 Palestra 3 - Dr. Renato Luis
18/06/2020 Doação para palestra
19/06/2020 Palestra 4 - Iracema Menezes
19/06/2020 Doação para palestra
20/06/2020 Palestra 5 - Psi. Arlindo Salgueiro e Dr. José Geraldo
20/06/2020 Doação para palestra
Saldo:

Quem trabalhou no 0005 - Rotaractianos
Projeto:
0002 - Rotarianos

-280,00
280,00
200,00
-200,00
-200,00
200,00
-200,00
200,00
-200,00
200,00
-300,00
300,00
R$ 0,00

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Público Alvo:

Meios de Divulgação:
Usamos o instagram do clube para a divulgação das palestras e a própria execução delas, em forma de live e pelo
aplicativo de plataforma on line ZOOM.
Parcerias:
Parceria com os profissionais que palestraram durante a semana e R.Guidini Design para a realização das artes.
Cronograma de Atividades:
03/06/2020
09/06/2020
11/06/2020
12/06/2020
15/06/2020
16/06/2020
17/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
20/06/2020
20/06/2020
21/06/2020

Início de elaboração da semana
Confirmação de todos os palestrantes
Entrega de artes para a divulgação
Início da divulgação da palestra
Palestra 1 - Psicóloga Aurélia Rios
Homenagem a Crianças Africanas
Palestra 2 - Jorge Fernandes - Coordenador de Igualdade Racial de Santos
Palestra 3 - Renato Luiz de Jesus - Advogado
Palestra 4 - Iracema Menezes - Pedagoga e psicomotricista
Palestra 5 - Encerramento - Arlindo Salgueiro - Psicólogo
Palestra 5 - Encerramento - José Geraldo Barbosa - Engenheiro
Homenagem aos palestrantes

Descrição:
Durante uma semana, todos os posts e programação das redes sociais do Clube foram focados no tema "O que me
preocupa é o silencio dos inocentes - Vidas Negras" - Os debates tiveram os seguintes temas: Negro ou Preto?, Mulher
negra no Rotary. Mulher Negra na Sociedade, Racismo Estrutural, José Bonifácio, o defensor da etnia e Cultura Africana e
precursor do abolicionismo no Brasil, impacto psicológico causado pelo racismo, Diferentes Tipos de Racismos, Igualdade
Racial e Educação para uma sociedade sem preconceito.
A semana encerrou com um grande encontro realizado pelo aplicativo Zoom, onde todos puderam discutir e confraternizar
sobre o assunto debatido durante a semana.
URL Site:

https://www.instagram.com/rotaractsantos/

Vídeo do Projeto:

https://www.instagram.com/tv/CA-wFgkgTRd/?utm_source=ig_web_copy_link

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1UJVQHYibO2sCMHlXBp6bJDeLhD29i_
ZW?usp=sharing

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O Mundo vive um momento de crise com manifestações por todo mundo, exigindo respeito para aqueles que até hoje, em
pleno século XXI sofrem preconceito por sua cor. Preconceito que carrega uma bagagem histórica de século onde os
negros eram escravizados e comercializados e após sua libertação, desde então, vivem a margem da sociedade por serem
discriminados por uma minoria, ganhando salários menores (principalmente as mulheres), desrespeito nas ruas e apelidos
depreciadores.
Percebemos que a maioria dos expectadores de todas as lives, eram em sua grande parte, integrantes da comunidade
negra, os que prestigiaram e não faziam parte deste grupo, eram de alguma forma ligados a família rotária. Sentimos falta
de mais adesão de pessoas brancas que se interessam e saber mais sobre a cultura negra e refletir sobre as ações e
comportamentos que têm em seu dia a dia.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Vida Negras, Preto, Palestras, Live

Lições Aprendidas:
Não podemos nos calar diante alguns tipos de chacota, termos utilizados popularmente em nosso cotidiano, o silêncio
diante casos de racismos (mesmo que implícito) e que o Brasil tem muito mais sobre sua cultura negra do que podemos
imaginar.
Resumo:
Uma semana de debates para promover conscientização em relação ao preconceito racial e suas variações, indo de mulher
negra no Rotary a Racismo estrutural.

Emitido em 07/07/2020
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

