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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Requerimento de Comissão

1725/2021

N2

Senhora Presidenta,

A comunicação popular tem se reafirmado como uma ferramenta
de luta frente à violência de estado, como forma de denúncia e
comprovação dos relatos. A narrativa do cotidiano periférico, não
representada nos meios de comunicação hegemônicos, é um instrumento
de escrita da própria realidade, o que possibilita à população uma
construção de identidade. Essa identificação é elemento central para a
juventude, que demarca e reafirma seu lugar na cidade. A juventude negra
e periférica é potência criativa e tem se apropriado dos diversos meios de
comunicação e tecnologia para poder registrar sua presença e mudança no
mundo.
A produção jornalística, radiofônica, fotográfica e de conteúdo para
rede social estão entre as formas de expressão utilizados pela juventude
negra para afirmar sua existência. Para discutir a importância da
comunicação na periferia e também quais as formas adotadas para
registro e afirmação da juventude negra por meio da comunicação, vimos
requerer a realização da audiência pública "Juventude Negra Resiste!"
no dia 13/12/2021, às 09h30,

a ser realizada por meio virtual no

Plenário Camil Caram, com fundamento no art. 48, IV c/c art. 56, III, do
Regimento Interno da CMBH.
Para a exposição das questões sobre produção de conteúdo na
periferia, a fim de fundamentar os trabalhos da Comissão Especial de
Estudos sobre Empregabilidade, violência e homicídio de jovens negros,
requeiro sejam convidados:

1. Agência de Iniciativas Cidadãs - AIC
Contato: aic@aic.org.br/ (31) 3217-7600
2. Rádio Favela
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Contato: radioautenticafm1067@gmail.com/ (31) 3263 1300 e (31)
3282.1045
3. Centro de Referência da Juventude
Contato: samira.avila@pbh.gov.br
4. Witness Brasil
Contato: victor@witness.ora
5. Cê viu isso PPL?
Contato: (31) 98516.6425
6. Conecta Cabana
Contato: conectacabanagmail.com
7. Alma Preta
Contato: redacao@almapreta.com
8. Empresa Mineira de Comunicação - EMC
Contato: (31) 3298.3400
9. Minas Ninja
10.

Notícia Preta
noticiapreta@gmail.com/

Contato:

comercial@noticiapreta.com.br/ noticiapreta.adm@gmail.com
11.

Sindicato dos Jornalistas

Contato: registro@sjpmg.org.br/ (31) 98798-2198 - (31) 982394231 - (31) 98798-2201 (Whatsapp)
12.

Coletivo Fala Acari

Contato: perifavela.organizada@gmail.com
13.

Rafael Freire, fotógrafo, membro do Coletivo

Favela a Flor que se Aglomera
Contato: (31) 99446.4089

No mais, requer produção de nota técnica sobre o tema para
embasar a participação na audiência pública aprovada.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2021
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Vereadora Iza Lourença

À Exma. Senhora
Vereadora Iza Lourença

Presidenta da Comissão Especial de Estudo sobre Empregabilidade,
Violência e Homicídio de Jovens Negros

Proposição Inicial

Avulsos distribuid9s jun:

Respons vel peie. distribuição

