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Boletim   
09 de setembro de 2019

O IPEAFRO e a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no
Brasil (CEVENB-OAB/RJ) realizam, na quinta-feira, 12 de setembro de
2019, na Ordem dos Advogados (OAB-RJ), no Rio de Janeiro, o
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evento Abdias e a Reparação da Escravidão. Lançamento de livros,
exibição de filmes, palestras e performance poética estão na programação,
que pode ser acessada por completa aqui.

Veja os melhores momentos do Seminário Negra Presença: Arte,
Política, Estética e Curadoria, que encerrou o período expositivo
da Abdias Nascimento: Um Espírito Libertador, no Museu de Arte
Contemporânea de Niterói (MAC). O vídeo é uma produção do canal
Cultne: parte 1 e parte 2. 
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Com apoio do IPEAFRO, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e
Direito, da Universidade Federal Fluminense (UFF), apresenta, nos dias 9 e
10 de setembro de 2019, o Colóquio Direito, Legislação Antirracista, Ensino,
Pesquisa e Inovações. A atividade terá como palestrante principal
a  Profa. Dra. Patricia Sellers, Advogada Criminalista Internacional,
Assessora Especial para Gênero do Gabinete do Procurador do Tribunal Penal
Internacional (TPI), em Haia. Ex–Juíza do Tribunal Penal Internacional sobre
a ex–lugoslávia (TPII), em Haia.  Na ocasião, o IPEAFRO, na pessoa de
Milsoul Santos, promove intervenções artísticas. Confira a programação
completa em: Colóquio PPGSD – Direito (1)
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O Fundo Baobá, uma das organizações integrantes do Fórum Permanente
Pela Igualdade Racial (FOPIR), mediante apoio financeiro, técnico e
institucional, investirá em organizações da sociedade civil, grupos e coletivos
liderados por mulheres negras e em lideranças femininas negras. Veja como
participar clicando aqui. 
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O Fórum Permanente pela Igualdade Racial, do qual o IPEAFRO é uma das
organizações participantes, está com pesquisa “Mapeamento da Mídia Negra
no Brasil” em andamento. A iniciativa tem o objetivo de dialogar, articular e
visibilizar ações de jornalistas, comunicadores, influenciadores digitais que
realizam esforços para pautar e tensionar as relações raciais existentes em
nossa sociedade. Conhece alguém que não pode ficar de fora desse
mapeamento? Acesse o formulário
aqui: https://forms.gle/RLQ7AsjoVVstvGoY9

Boletim IPEAFRO
Redação e edição: Julio Menezes Silva

Deseja cancelar essa assinatura? Clique aqui: unsubscribe from this list. 
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