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17 OUTUBRO 2013

1ª FLINK- SAMPA AFROÉTNICA Festa do Conhecimento, Literatura e
Cultura Negra

Para comemorar a Semana da Consciência Negra, de 15 a 17 de novembro, a

Faculdade Zumbi dos Palmares e a Afrobras - Sociedade Afrobrasileira de

Desenvolvimento Sócio Cultural – realizarão a primeira edição da FLINK-Sampa,

uma festa internacional da cultura negra com a participação das universidades

historicamente negras dos Estados Unidos e três nações africanas de língua

portuguesa – Angola, Moçambique e Cabo Verde.

Serão mais de 60 atrações gratuitas, no Memorial da América Latina, em

São Paulo, com apresentações de teatro, cinema, shows, artes plásticas,

literatura, dança, esportes, seminários, fóruns, moda, beleza e consultoria em

empreendedorismo.

O evento homenageará o maior representante literário do simbolismo no

Brasil, o poeta afrodescendente Cruz e Sousa, que criou o movimento literário,

das artes plásticas e do teatro que rompeu com o materialismo do final do

século XIX.

“A Flink-Sampa é um espaço de interação, dessa

nova classe média intelectual, multiracial, que quer

oportunidades para criar um Brasil melhor e mais justo.

Essa diversidade deve ser discutida, mostrada, debatida

para que possamos integrar todos os brasileiros num

círculo virtuoso da produção artística, intelectual, étnica e

cultural. Moldar um Brasil que sai do sonho para se tornar

realidade”, explica o reitor José Vicente, idealizador do projeto afroétnico.

A proposta da Flink-Sampa Afroétnica conta com o patrocínio do BNDES,

SEBRAE, Coca Cola Brasil, Governo Federal; Bradesco, apoio da Fundação

Memorial da América Latina e o SESC/SP.

Integração América- África

Além das 30 Universidades Historicamente Negras dos Estados Unidos

(HBCU) e de Universidades brasileiras como UNIFESP, UNESP, UNICAMP e USP

entre outras, a Flink-Sampa reunirá ativistas negros, como o ator norte

americano Danny Glover e o senador americano Jesse Jackson, além de artistas

e grupos de teatro angolanos e moçambicanos.

Troféu Raça Negra

            Dentro das atividades da Semana da Consciência Negra, acontecerá a

11ª edição do Troféu Raça Negra, o “Oscar” da comunidade negra brasileira. Este

ano, o cantor Emílio Santiago será homenageado pelo valor de sua obra. O

cantor, falecido em março, foi destaque do Troféu em 2006 por sua atuação na

luta pela igualdade racial.

O Troféu Raça Negra foi criado pela ONG Afrobras no ano 2.000, nas

festividades dos 500 anos do Descobrimento do Brasil, para destacar as

personalidades que contribuíram para a construção de uma sociedade melhor e

igualitária. Artistas, cientistas, políticos, ativistas, empresários, educadores e

esportistas – afrodescendentes ou não – são reconhecidos pelo relevante

trabalho.

Programação do 1º Flink-Sampa – http://www.flinksampa.com.br/

Troféu Raça Negra -http://www.trofeuracanegra.com.br/

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

Evento: 1ª Flink-Sampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura

Negra
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Há uma hora

Zeca Camargo
O único argumento que você precisa ter para
entrar numa reunião onde o assunto acaba e
você começa a discutir com seus amigos se o
cinema, como a gente conhece hoje, deveria
continuar a existir -
Há 2 horas

ROSEMAR SCHICK
MISTURINHAS - variedades -
*Maria Helena* (80 anos),
enquanto manicure, fazia
experiências misturando esmaltes
para obter cores diferenciadas que
aqui não existiam ( outras

épocas) -...
Há 17 horas

PRESS 777
Sistema Fecomércio-Sesc-Senac RJ apóia
combate ao vandalismo, dentro da lei - A
Federação do Comércio do Estado do Rio de
Janeiro tem apoiado as manifestações
democráticas do povo brasileiro, principalmente
quando tomaram grande vult...
Há um dia

Diário de um Hodgkin
14 de outubro - Sexta feira recebi
um envelope em casa direto da
Abrale, com as duas revistas
mais recentes. Por algum motivo
desconhecido, oculto ou seja lá o
que aconteceu...

Há 2 dias

Fui na Coletiva . com
Agenda 14/10 a 18/10 - *Segunda-
feira - 14/10* * * Coletiva de
imprensa – 19ª FENATRAN
10:30hs Igor Taborda – (11) 3147-
7429 -
igor.taborda@grupomaquina.com

* * * * * * *Terça...
Há 3 dias

Joanna Prado
BODY STORE LANÇA SERUM
CORPORAL LOLITA - A Body
Store apresenta o Serum Corporal
Lolita. O novo produto vem
reafirmar o conceito da Linha
Lolita de oferecer à pele toque

aveluladado e perfume inc...
Há 3 dias

Pensar Enlouquece, Pense Nisso.
Porque você deve ver Gravidade nos cinemas -
Assistir a um bom filme numa tela de cinema é
um momento quase religioso. O ato de entrar
em uma sala escura, desligando-se do mundo
lá fora a fim de ime...
Há 3 dias

Garota Sem Fio, a tecnologia móvel no
dia-a-dia, por Bia Kunze
Papel x digital: como gerencio minhas
anotações - Quando apareço numa coletiva de
imprensa com um bloco de papel e caneta,
quem me reconhece logo aponta o dedo
zombando: “que é aquilo? Bia Kunze, a Garota
...
Há 5 dias

Divino Guia - O Blog do Engenheiro
Que Virou Vinho

Ronaldo e Bebeto recebem o
vinho oficial da Copa - Meninas e
meninos, Minha amiga Neiva
Melo, assessora da Vinícola Lidio
Carraro, me avisa que a Patrícia
Carraro esteve esta semana com

o Ronaldo Fenô...
Há uma semana

FRANCISCO CRUZ
ENTENDA O QUE É ESTADO LAICO
RELIGIOSO - - * **Saiba o que é Estado Laico,
Estado Secular, separação entre Estado e
Igreja, características* - Estado laico:
separação entre Estado e...
Há 3 semanas

#SinTrip
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