Ações de Vitória alusivas ao Mês da Consciência Negra
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (SEMC)
•

15/09 a 27/11 – Exposição “Torções”, do artista Luciano Feijão,
projeto contemplado no Edital Ocupação MUCANE 2015, que
propõe uma reflexão estética sobre formas, marcas, gestos e
expressões do corpo negro. Local: Mucane

•

08/11 – 16h - Reunião do COGEMU – Conselho Gestor do
MUCANE - Local: Mucane

•

12/11 – 09h - Oficina de Capacitação da exposição “Torções” para
militantes UNEGRO/ES - Local: Mucane

•

16/11 – 19h – Recital de canto “Matizes da Musica POP”
realização FAMES / Recital Canto Popular e composições marcantes
do universo Black Music - Local: Mucane

•

19/11 – 14h – Lançamento do livro “Áurea”, da escritora Ednéia
de Moura. Sinopse: “Áurea, menina negra precoce e sensível, filha
de lavradores, sua mãe sofreu derrame e um anjo, em sonho, diz
que ela carregará nos olhos o verde, símbolo de esperança e
transforma seus olhos de negros para verdes e promete a cura de
sua mãe. A família muda do sitio para a cidade do interior,
enfrentando e vencendo preconceitos. Ela resgata valores humanos
e luta em favor do meio ambiente. Ficção que se funde com o real,
prende o leitor pelo conteúdo e pelo interesse em saber o destino
de Áurea e outros protagonistas.” - Local: Mucane
14h - “Kizomba pela Consciência Negra” – Samba de Roda,
Maculele e Capoeira, realização Ass. Capoeira Ganga Zumba e
MUCANE - Local: Mucane

•

23, 24 e 25/11 – 19h - Mostra de Cinema Negro “Histórias
Tribais”, projeto contemplado no Edital Ocupação do MUCANE
2015. Consiste em histórias que mostram as vidas de alguns
personagens se tivessem influenciadas por Orixás africanos. Serão
duas histórias que mostram os Deuses africanos que aparecem
como pessoas normais para ajudar seus devotos. Quatro
personagens que têm suas vidas mudadas ao terem o que
desejaram aos Deuses. Consiste em uma coletânea de Curtas
sobre crenças religiosas e sua influência nas vidas dos
personagens. Mostrando histórias em que as vidas dessas pessoas

mudaram para sempre”. - Local: Mucane
FILMES:
Caminhos do Mar: Um homem é abandonado por sua esposa e passa por
dificuldades como pescador. Ele, então, vai até a imagem de Iemanjá pedir o
grande amor da sua vida.
Cotidiano: Tomado pela vingança, um contador vai a um bar. Lá, a balconista
lhe mostra que toda vingança tem seu preço e lhe dá a opção de realizar seus
desejos.
ONÁ: Um poeta realiza uma oferenda a Exu, mensageiro entre Orún e Aye, a
fim de libertar os caminhos da sua raça que até hoje sofre com um preconceito
cultural e estético.
Malunguinho: Liderou o quilombo do Catucá, nos arredores de Recife, no
início do século XIX. Apesar de ter sido assassinado em 1835, ainda hoje é
cultuado pelos praticantes da Jurema Sagrada, religião de matriz indígena com
influências africanas do nordeste do Brasil.
.
anos

26/11- 9 às 20 horas - Comemoração de aniversário dos 33
CECUN.
Atividades culturais e educativas (Desfile beleza negra, hip-hop,
capoeira, poesia, cinema, trabalhos da lei 10.639, lançamento
livro, palestras, narrativas, exposições...)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEME)

•

11 e 18/11 - 18 às 22 horas - Seminário de Encerramento de
formação de professores sobre a Lei nº 10.639 em exposição de
banners dos Projetos realizados no ano de 2016 – Local: Auditório
da SEME ( Arlíndo Sodré, 485 – Itararé)

•

25/11 - 18 às 22 horas - Formação de professores do EJA sobre
a cultura africana e combate ao racismo na Quadra da Escola de
Samba Novo Império - Local: Quadra da Escola de Samba Novo
Império (Av. Santo Antônio – Caratoíra)

•

Em todas as escolas da Rede Municipal estão sendo desenvolvidas
ações e projetos junto aos alunos com a temática de promoção da
igualdade racial, combate ao racismo e reflexões acerca do Mês da
Consciência Negra.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)
Entre os dias 20 e 25 de novembro, o projeto Núcleo Afro Odomodê
realizará a I Semana de Arte Moderna da Juventude Negra e
AfroAmeríndia. Tema: "Nós com Vós".
•

19/11 – 9 às 12 horas - Festival Cultural da Escola Municipal de
Ensino Fundamental (Emef) São Vicente de Paulo – Todos Iguais e
Tão Diferentes – Local: Centro

•

20/11 - 14 às 18 horas - Feira Criola e Encontro Raízes de
Crespos, Cacheados, Enrolados e Afros – Local: Núcleo Afro
Odomodê e Escadaria Jayme Figueira.

•

21/11 – 9 às 12 horas - Abertura oficial com Autoridades,
Lançamento do circuito de exposição de artes visuais e mesa
redonda sobre Arte Moderna e Juventude AfroAmeríndia – Local:
MUCANE

•

22/11 – 18 às 22 horas - Sarau Empretecendo Toda Preta é
Rainha – Local: Núcleo Afro Odomodê

•

23/11 – 14 às 17 horas - Bate papo sobre Igualdade Racial e
Oficina de Graffiti em Stencil – Local: Casa da Juventude

•

23/11 – 18 às 22 horas - Festival Cultural Kizomba com o grupo
de convivência do Núcleo Afro Odomodê Coletivo Rima da Praça –
Local: Praça de Itararé

•

24/11 – 9 às 12 horas - Bate papo Literário Literarua Marginal
de Resistência – Local: UFES

•

24/11 – 18 às 21 horas - Comunidade – Como’Unidade – Local:
Núcleo Afro Odomodê

•

25/11 – 14 às 17 horas - Clube de Leitura – Raiz Forte – Local: a
definir

•

25/11 – 18 às 22 horas - Projeto Boca a Boca Viva Dandara,
Zacimba Gaba e Zumbi – Local: à definir.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
(SEMCID)
•

18/11 – 15h - Visita dos jovens da Casa da Juventude ao Teatro

Carlos Gomes na mostra "Negritude e Cinema".
•

20/11 – 7h45 - Corrida Zumbi dos Palmares pela Igualdade Racial
- Largada: Museu Capixaba do Negro - Chegada: Parque Esportivo
Tancredo de Almeida Neves – Tancredão.

•

23/11 - 14h - Oficina de Cartazes Poéticos e Stencil com tema da
promoção da igualdade Racial – Local: Casa da Juventude

•

25/11 - 14h - Cine Juventude com a Temática "Combate ao
Racismo" – Local: Casa da Juventude

•

25/11 a 10/12 - Intervenção:
Coisas de Negras e Negros
(exposição com peças artísticas) – Local: Casa do Cidadão

