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Para c omemorar a Semana da Consc iênc ia Negra, de 15 a 17 de novembro, a Fac uldade Zumbi dos

Palmares e a Afrobras -  Soc iedade Afrobrasileira de Desenvolvimento Sóc io Cultural – realizarão a

primeira ediç ão da FLINK- Sampa, uma festa internac ional da c ultura negra c om a partic ipaç ão das

universidades historic amente negras dos Estados Unidos e três naç ões afric anas de língua portuguesa –

Angola, Moç ambique e Cabo Verde. 

Serão mais de 60 atraç ões gratuitas, no Memorial da Améric a Latina, em São Paulo, c om apresentaç ões

de teatro, c inema, shows, artes plástic as, literatura, danç a, esportes, seminários, fóruns, moda, beleza

e c onsultoria em empreendedorismo.

O evento homenageará o maior representante literário do simbolismo no Brasil, o poeta

afrodesc endente Cruz e Sousa, que c riou o movimento literário, das artes plástic as e do teatro que

rompeu c om o materialismo do final do séc ulo XIX.

“A Flink- Sampa é um espaç o de interaç ão, dessa nova c lasse média intelec tual, multirac ial, que quer

oportunidades para c riar um Brasil melhor e mais justo. Essa diversidade deve ser disc utida, mostrada,

debatida para que possamos integrar todos os brasileiros num c írc ulo virtuoso da produç ão artíst ic a,

intelec tual, étnic a e c ultural. Moldar um Brasil que sai do sonho para se tornar realidade”, explic a o

reitor José Vic ente, idealizador do projeto afroétnic o.
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1ª Flink-Sampa Afroétnica Festa do Conhecimento, Literatura e
Cultura Negra

A 1ª Flink-Sampa Afroétnica vai ser a festa internacional da cultura negra, com mais 60 atrações gratuitas e com a

participação de universidades negras americanas e africanas de língua portuguesa. De 15 a 17 de novembro, no

Memorial da América Latina - SP.
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A proposta da Flink- Sampa Afroétnic a c onta c om o patroc ínio do BNDES, SEBRAE, Coc a Cola Brasil,

Governo Federal; Bradesc o, apoio da Fundaç ão Memorial da Améric a Latina e o SESC/SP.

Integraç ão Améric a-  Áfric a

Além das 30 Universidades Historic amente Negras dos Estados Unidos (HBCU) e de Universidades

brasileiras c omo UNIFESP, UNESP, UNICAMP e USP entre outras, a Flink- Sampa reunirá ativistas negros,

c omo o ator norte americ ano Danny Glover e o senador americ ano Jesse Jac kson, além de artistas e

grupos de teatro angolanos e moç ambic anos.

Troféu Raç a Negra

Dentro das atividades da Semana da Consc iênc ia Negra, ac ontec erá a 11ª ediç ão do Troféu Raç a Negra,

o “Osc ar” da c omunidade negra brasileira. Este ano, o c antor Emílio Santiago será homenageado pelo

valor de sua obra. O c antor, falec ido em març o, foi destaque do Troféu em 2006 por sua atuaç ão na luta

pela igualdade rac ial.

O Troféu Raç a Negra foi c riado pela ONG Afrobras no ano 2.000, nas festividades dos 500 anos do

Desc obrimento do Brasil, para destac ar as personalidades que c ontribuíram para a c onstruç ão de uma

soc iedade melhor e igualitária. Artistas, c ientistas, polít ic os, ativistas, empresários, educ adores e

esportistas – afrodesc endentes ou não – são rec onhec idos pelo relevante trabalho.

Programaç ão do 1º Flink- Sampa – http://www.flinksampa.c om.br/ (http://www.flinksampa.c om.br/)

Troféu Raç a Negra - http://www.trofeurac anegra.c om.br/ (http://www.trofeurac anegra.c om.br/)

Fac uldade Zumbi dos Palmares -  http://www.zumbidospalmares.edu.br/

(http://www.zumbidospalmares.edu.br/)

Evento: 1ª Flink- Sampa – Festa do Conhec imento, Literatura e Cultura Negra

Data: de 15 a 17 de novembro 

Loc al: Memorial da Améric a Latina - São Paulo
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