SUGESTAO DE PAUTA

Evento debate impacto da diversidade racial para inovação nas
estruturas, dia 14/12, no Nau Live Spaces
Porto Alegre recebe dois grandes nomes da luta antirracista: a professora
e advogada Lisiane Lemos e o Advogado Silvio Almeida
Imagem - https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZIi74XZoSFuLrwDzPXSis9wdKuFduHrbksk

A ODABÁ - Associação de Afroempreendedorismo, em parceria com o Nau Live Spaces e a causa da
Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Porto Alegre, promovem no dia 14 de dezembro, a
partir das 18h, o evento “O impacto da diversidade racial para inovação nas estruturas”. Os
convidados para o debate são dois nomes representativos na luta antirracista no mundo: Professora Lisiane
Lemos, advogada, executiva e gerente de novos negócios no Google e Professor Dr. Silvio Almeida,
Jurista, consultor, advogado, professor e autor livro “Racismo Estrutural” é considerado um dos mais
importantes estudos recentes no campo dos estudos sobre raça e racismo. Eles irão compartilhar seus
conhecimentos e as melhores práticas antirracistas nos processos de inovação das estruturas.
Em recente manifesto sobre o racismo, a OBADÁ e o Grupo Mulheres do Brasil apontam: “Inovar e se
adaptar aos novos paradigmas de uma sociedade mais crítica, consciente e madura no que tange a inclusão
racial será fundamental tanto para os atores do setor público quanto do privado. É urgente compreendermos
que a inclusão de pessoas negras pode trazer diferentes perspectivas e realidades para setores
estruturantes do nosso país, gerando um impacto direto em pertencimento, inovação e desenvolvimento”...
A Líder do Núcleo Porto Alegre do Grupo Mulheres do Brasil, Mariana Ferreira dos Santos, conta que o
Nau esta sendo escolhido novamente para ser a casa de um evento ligado ao grupo pelas ações em prol da
diversidade que tem realizado. “Precisamos cada vez mais de empreendedores que transponham discurso e
efetivem práticas antirracistas nos espaços. O desafio de transformação de uma sociedade com tamanha
desigualdade, como a brasileira, requer que pessoas negras e não negras se engajem no combate ao
racismo, e discutam a temática com o respeito e a profundidade. Agradeço à Camila Borelli, CEO do Nau,
uma mulher empreendedora que além de ser anfitriã do evento, traz para o seu negócio de forma prática os
temas da diversidade e do antirracismo.”, destaca Mariana.
No evento, haverá sessão de autógrafos do livro do Prf. Dr. Silvio Almeida, às 18h, com venda do livro
no local, e a palestra começa às 19h. As inscrições devem ser feitas pelo Sympla:
https://www.sympla.com.br/o-impacto-da-diversidade-racial-para-inovacao-nas-estruturas__1068838
SERVIÇO
O que: Evento “O impacto da diversidade racial para inovação nas estruturas”
Quando: 14 de dezembro (segunda-feira)
Onde: Nau Live Spaces (Av. Pres. Franklin Roosevelt, 1308 - São Geraldo)
Horário: 18h – sessão de autógrafos e 19h – Palestra
Ingressos: R$ 55,00 (1 lote)
Link: https://bit.ly/diversidadepoa
Sobre os palestrantes
Professora Lisiane Lemos – advogada, executiva e gerente de novos negócios no Google foi escolhida
pela Revista FORBES uma das 100 Jovens Negras, mais influentes no mundo, Professora e MBA em Big
Data da PUCRS. Aliando o universo corporativo ao fortalecimento da cidadania, a executiva nascida em
Pelotas (RS) se engajou em movimentos pela inclusão de pessoas negras como Blacks at Microsoft, e tem
como mote a utilização da tecnologia como instrumento de ascensão social. Fundou a Rede de Profissionais
Negros, que busca ajudar empresas que têm algum tipo de política de diversidade a profissionais negros
qualificados em suas áreas. Em 2018 foi reconhecida também como uma das mulheres negras mais

influentes do mundo pelo MIPAD (Most Influential People of Africa Descent), da ONU, na categoria negócios
e empreendedorismo.
Professor Dr. Silvio Almeida - Jurista, consultor, advogado e professor, também se graduou em filosofia
pela USP. Doutor e Pós-Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP, tem
se destacado nos últimos anos por artigos e livros nas áreas do direito, da ética, economia política e das
relações raciais. Seu livro “O que é racismo estrutural?” é considerado um dos mais importantes estudos
recentes no campo dos estudos sobre raça e racismo. É também professor na Fundação Getúlio Vargas
(FGV-EAESP) e Visiting Professor at Duke University (USA).
SOBRE OS LIVROS DISPONIVEIS NO DIA:
Racismo Estrutural (Silvio Almeida), Racismo Estrutural, Lugar de fala (Djamila Ribeiro), Interseccionalidade
(Carla Akotirene), Empoderamento (Joice Berth), Racismo recreativo (Adilson Moreira), Intolerância religiosa
(Sidnei Nogueira), Pequeno manual antirracista (Djamila Ribeiro) e Apropriação cultural (Rodney William).
R$24,90 (cada um)
Quem tem medo do feminismo negro (Djamila Ribeiro) R$29,90
R$24,90

ATENÇÃO:
*Uso de máscara é obrigatório durante todo o evento.
*Não é permitida a comercialização de bebidas e alimentação. Traga sua água.
*Em caso de alteração de bandeira ou restrições por decreto com relação à pandemia de COVID-19, o evento será
transmitido por streaming.
* Haverá um espaço para arrecadação de brinquedos, que serão destinados à crianças em situação de vulnerabilidade
social.
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