Últimas semanas do edital
“Jornalismo Investigativo em
Direitos Humanos, Aborto e
Saúde Pública”
Inscrições estão abertas até 2 de maio e jornalistas profissionais de todos os
níveis de experiência podem participar
O edital Jornalismo Investigativo em Direitos Humanos, Aborto e
Saúde Pública tem o objetivo de estimular a produção e veiculação de
reportagens investigativas sobre questões e histórias pouco exploradas pela
imprensa e que contribuam para o aprofundamento do debate público sobre
a problemática do aborto no país a partir de uma perspectiva de direitos
humanos e saúde pública.
Uma realização do Instituto Patrícia Galvão, a iniciativa conta com apoio
institucional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e
da Global Health Strategies Brasil.
“Um tema relevante e complexo como o aborto precisa ser apurado com
tempo e profundidade, algo que o cotidiano dos jornalistas nem sempre
permite. O edital é uma forma de encorajar esse tipo de trabalho e, assim,
fomentar um debate qualificado e necessário”, afirma Marina Atoji, gerente
executiva da Abraji.
Serão selecionadas cinco propostas, apresentadas individualmente ou em
equipe, que foquem em um ou mais dos seguintes temas/questões: 1)
Impactos do aborto clandestino na vida das mulheres; 2) Perversidades na
rota clandestina do aborto; 3) Obstáculos nos serviços de saúde para o acesso
ao aborto garantido por lei; 4) O papel dos profissionais de saúde; 5) Aborto:
uma pauta permanente no Congresso; e 6) Desafios para ampliação do aborto
seguro no Brasil. Acesse o edital completo para mais detalhes.
Cada uma das cinco propostas selecionadas contará com apoio financeiro de

até R$ 10.000,00 e deverá ser desenvolvida e veiculada no prazo de até
quatro meses a partir da data de recebimento do financiamento.
Prazo para envio da proposta: até 2 de maio de 2018.
As propostas devem ser enviadas neste formulário.
Para onde enviar a proposta: concurso@patriciagalvao.org.br
Divulgação do resultado: a partir de 21 de maio de 2018.
Saiba mais consultando o edital.

