
















A divulgação da pesquisa so-
bre o uso de drogas na noite do
Rio é também o ponto de partida
para um projeto mais abrangente
nas páginas do GLOBO — tanto
as impressas quanto as digitais.
Entra no ar hoje, no site do jor-
nal, o blog Sobredrogas (<oglo
bo.com.br/sobredrogas>), que
se dedicará a promover um de-
bate amplo e permanente sobre o
assunto. Alimentado por textos e
reportagens dos jornalistas An-
tônio Carlos Miguel, Jorge An-
tônio Barros, Paulo Mussoi e Ro-
drigo Pinto, e com colaborações
de cientistas, médicos, políticos
e, principalmente, dos leitores
do jornal, o blog se propõe a criar
em torno dele uma comunidade
permanente de discussões sobre
o problema das drogas no Brasil
e no mundo. Seus textos também
serão publicados, periodicamen-
te, nas editorias do jornal im-
presso.

— Discutir publicamente as
drogas é uma tarefa espinhosa.
Trata-se de um assunto sobre o
qual todo mundo tem opinião,
muitas vezes apaixonada, mas
que freqüentementre carece de
distanciamento e informação
confiável — diz o jornalista Pau-
lo Mussoi, um dos autores da
iniciativa. — Nosso blog pre-

tende jogar um pouquinho de
luz sobre esse tema e ajudar de
alguma forma a sociedade a pen-
sar, coletivamente, nas solu-
ções possíveis para o quadro de
violência e degradação social
inerente ao abuso e ao tráfico de
drogas.

Ele lembra, ainda, que o site
não abordará apenas o mundo
das substâncias ilícitas: álcool,
cigarro e remédios também se-
rão tema de discussão.

No rol de colaboradores e par-
ceiros do blog Sobredrogas já
estão os portais Comunidade
Segura (<www.comunidadese
gura.org>) e Viva Favela (<www.
vivafavela.org>), ambos do Viva
Rio, que contribuirão com da-
dos e informações para alimen-
tar e propagar o debate por
outras redes e comunidades re-
lacionadas. No próximo dia 13,
os temas abordados pelo blog
romperão as fronteiras da in-
ternet e do papel, em um debate
do projeto EncontrosO GLOBO,
com especialistas, administra-
dores públicos e ex-usuários de
drogas. O evento ocorrerá no
auditório do jornal.
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