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Circular nº    137/2019 - NPE 

Osasco, 08 de abril de 2019. 

 

Prezados (as) Gestores (as), 

Assunto: “IIº Encontro Internacional com Escritores Africanos”  

 

A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições divulga, conforme Boletim 

CGEB 279/2019, divulga o IIº Encontro Internacional com Escritores Africanos, 

organizado pela iniciativa Literáfrica Brasil, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de maio de 

2019 no Centro Cultural Olido – São Paulo.  

O projeto surgiu da importância de se preservar a memória do continente africano, que 

é uma referência antropológica e cultural, e reafirmar a ligação entre o Brasil e o berço da 

humanidade. Por isso, esse encontro tem como finalidade tornar-se uma referência a nível 

internacional, incentivar e divulgar autores africanos em todos os gêneros literários e levá-los 

além-fronteiras, dando assim a conhecer a história e cultura por meio destes encontros.  

A primeira edição foi realizada em agosto do no ano passado. E em virtude da grande 

adesão (Ver link: Flickr) de estados brasileiros, Argentina, Chile, Angola e Moçambique, foi 

proposta uma nova edição com a participação de escritores de países como Nigéria, Angola, 

Cabo Verde, Guiné Bissau, África do Sul, Camarões, Moçambique e República Democrática 

do Congo. O evento propõe reunir escritores dos vários países africanos em palestras, saraus, 

bate-papo, exposições, lançamentos inéditos e sessões de autógrafos, contação de histórias 

africanas, exibição de documentários, teatro africano e apresentação musical com cantora 

africana.  

Para se inscrever, clique aqui. Para mais detalhes sobre o evento, ou acesse a página da 

Literáfrica Brasil.  

Salientamos que a participação, despesas com deslocamentos e ingressos serão às 

custas dos interessados.  

Para informações adicionais e inscrição, por favor, entrar em contato com 

literafrica@literafrica.com  ou literafricabrasil@gmail.com . 

Atenciosamente, 

 

Irene Machado Pantelidakis 

RG 17.594.614 

Dirigente Regional de Ensino 

            Elza Sampaio  

           RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico                       
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