Promover 16 Práticas Familiares Essenciais
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No âmbito da parceria entre a UNICEF e as 25 Rádios privadas e comunitárias atráves da ONG
Palmeirinha para promoção de 16 Práticas Familiares Essenciais as competências parentais em educação
e as normas sociais, a nível comunitário e familiar em todas as regiões nomeadamente, região de
Biombo, Oio, Gabu, Bafatá, Quinara, Tombali, Bolama e SAB. A parceria teve duração de 12 meses,
junho de 2019 e maio de 2020.
Esta parceria tem objectivo principal promover 16 Práticas Familiares Essenciais, proteger direitos de
cada criança e adolescentes, concentrando esforços naquelas mais vulneráveis com foco especial nos que
são vítimas de forma extremas de violência.
Para atingir esse objectivo a Palmeirinha com a Unicef elaboraram temas e conteúdos para realização das
actividades de parceria especialmente:
- a Imunização;
- a Prevenção da Desnutrição;
- o acesso a Educação;
- a Aprendizagem;
- a Proteção contra a Violência;
- o Casamento Infantil;
- o registo de Nascimento;
- a Livre de Defecação ao céu aberto
Em seguida para jornalistas produtores dos programas têm conhecimento de conteúdos a Palmerinha com
a Secretaria de Estado de Comunicação Social e a UNICEF, realizaram-se a formação sobre produção e
disseminação das mensagens de proteção das Crianças e seus familiares no Centro Camponês de Kafo
em Djalicunda.
A formaçao realizada tinha objectivo reforçar a capacidades dos jornalistas sobre saber fazer jornalismo
e saber tratar assuntos das crianças nos medias.
Em cada formação realizada tiveram participação de 60 radialistas provenientes de diferentes regiões do
País, incluindo da região de Bolama Bijagós e do Sector Autónomo de Bissau(SAB)
Depois da formação as Rádios parceiras produziram e emitiram os programas radiofónicos de 30 minutos
e spots, baseando nos conteúdos indicados acima.
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Entrega de prémios aos vencedores do desfile
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Depois de uma excelente apresentação feita pelas escolas, no âmbito comemoração do dia internacional
das tartarugas marinhas no período de manhã na Praça Titina Sila, os primeiros três classificados
receberam na sede do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), os seus respectivos
prémios por parte da comissão organizadora, pelas 16 horas.
1ª classificada foi a Cooperativa Escolar Domingos Ramos, que levou 22 kits completos de educação
ambiental, que contem uma mochila, uma agenda, um estojo com lápis, caneta, borracha e a 33º edição
de boletim palmeirinha.
2ª classificada foi a Escola Darosa que levou 22 sacolas, 22 agendas, 22 estojos (contendo lápis, caneta,
borracha e 22 revistas do Boletim Palmeirinha (Numero 33).
3ª classificada foi a
Escola Carmelita Pires na qual recebeu 22 agendas, 22 estojos (contendo lápis,
caneta, borracha e 22 revistas do Boletim Palmeirinha (numero 33). Os vencedores também tiveram
oportunidade de visitar a exposição sobre as tartarugas, participar no grupo de trabalho e visualização do
vídeo sobre as tartarugas marinhas.
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Lançamento da Campanha Nô Okinka de Mar
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No dia 15 de junho do ano 2019, foi lançada a campanha de sensibilização denominada Nô Okinka di
Mar cujo objectivo principal é de sensibilizar a sociedade guineense sobre a importância da preservação
das tartarugas marinhas e do seu habitat natural. O lançamento da campanha contou com presença de
Chefe do programa da ONG Palmeirinha, da Secretária de Estado do Ambiente e Biodiversidade,
Director Geral do IBAP e representantes de várias instituições que trabalham no domínio de protecão do
ambiente bem como os estudantes universitários. Os paticipantes tiveram oportunidade de visitar a
exposição destinada para o grande publico no anfiteatro do IBAP, contendo toda a informação sobre o
ciclo de vida das tartarugas marinhas.
« O Arquipélago dos bijagós é um sítio de importância internacional para as tartarugas marinhas, onde todos os anos são
colocados cerca de 30.000 ninhos, sendo a maior colónia do continente Africano e a 3ª maior do Atlântico, depois da Costa
Rica e da Ilha de Ascensão ».

Comemoração do dia Internacional das Tartarugas Marinhas
O dia internacional da tartaruga marinha é celebrado em 16 de junho, em homenagem ao nascimento
do Dr. Archie Carr, na década de 50, ele começou a trabalhar na conservação das tartarugas marinhas em
Tortuguero, na Costa Rica, e se tornou um dos mais importantes pesquisadores da área, através de seus
estudos e livros escritos, é responsável por grande parte do que se conhece sobre a biologia e o ciclo de
vida destes animais.
Na Guiné-Bissau esta data não passou dispercebida. A ONG-Palmeirinha organizou em parceria com o
IBAP e o Pragama Tatô várias actividades entre as quais o desfile para os alunos de 6 escolas privadas,
concurso de dança, peça teatral e poesia. Foram premiados três primeiros classificados.
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