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Boletim  
16 de outubro de 2019 

O Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro, será palco da
atividade O que Não Cabe em 500 Anos: Outra História dos Povos Africanos,
uma aula-exposição ao ar livre, com acesso gratuito, no dia 20 de outubro
(domingo) a partir das 15h. O evento é promovido pelo IPEAFRO - Instituto de
Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros e pelo Partiu! - Plano de Arte e
Intervenção Urbana, e faz parte da Virada Sustentável 2019 e do Circuito
Urbano 2019. A atividade tem como ponto de partida a Linha do Tempo dos
Povos Africanos, pesquisa desenvolvida pelo IPEAFRO que remonta o quebra-
cabeça da história autêntica da África, dos africanos e seus descendentes em
todos os continentes, desde o berço da humanidade até os dias atuais.
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Programação completa

Como nossos ancestrais: em roda, ao centro, Cris Felipe (Velejo Terapia)
facilita atividade de aromaterapia, cujo objetivo é estimular o paladar e as
memórias ancestrais a partir de óleos extraídos de plantas. Essa foi uma das
diversas atividades realizadas no Seminário Genocídios Contemporâneos:
Reagir é Preciso, organizado pelo Fórum Permanente Pela Igualdade Racial
(FOPIR) com apoio da Fundação Ford. Mais de quarenta coletivos das cinco
regiões do Brasil estiveram envolvidos em lançamento de livros e
documentários, grupos de trabalho, divulgação de pesquisa, atividades
culturais, conferência, palestras, mesa de debates, cuidado holístico e feira de
empreendedores. O IPEAFRO faz parte do FOPIR. Confira a galeria de fotos.
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“Abdias Nascimento não foi, ele é!”. A frase é um convite de Luiz
Eduardo Alves de Oliveira (Negrogun), presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos  do Negro (CEDINE) e do movimento negro do
PDT para o lançamento da cartilha Memórias Trabalhistas: Abdias
Nascimento, no Espaço Multiuso Professor Loreiro, na Rua do Teatro,
39 – Centro do Rio de Janeiro, a partir das 18h. "A juventude tem que
conhecer (Abdias). Com tantos heróis que nós temos, (Leonel)
Brizola, Darcy (Ribeiro)… temos Abdias como um grande heroi,
fundador do partido e um grande trabalhista”, conclui. 
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INSCRIÇÕES PRORROGADAS: continuam abertas as inscrições
do  Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças
Femininas Negras: Marielle Franco.  O novo  prazo final é dia 25 de
outubro de 2019, 23h59min, horário de Brasília.  Veja como participar
clicando aqui. 
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