
1° ENCONTRO
INTERNACIONAL DE
JORNALISTAS DA
DIÁSPORA
AFRICANA

Os novos caminhos da
comunicação produzida
pela diáspora africana no
Brasil e no mundo

Apoio:



BEM-VINDOS À NOSSA PRIMEIRA
CONFERÊNCIA VIRTUAL!

O Congresso é um encontro anual de criativos de comunicação de todo o
mundo para compartilhar ideias e criar oportunidades. O encontro
Internacional de inovações em jornalismo com profissionais da diáspora
africana do Brasil e do mundo tem como objetivo  trazer novas
perspectivas e desenvolver ações para dinamizar a comunicação,

 Isso é o que temos feito ao longo dos séculos desde o griot até os dias
atuais! Com o evento, vamos apresentar o que nós enquanto jornalistas e
comunicadores temos produzido ao redor do mundo durante a era da
pós-verdade.

 

#REDEJP



QUEM SOMOS?
Coalizão Nacional de jornalistas negros com o objetivo de tornar a comunicação
mais diversa e representativa em toda a sua estrutura. A Rede JP é a única
representante do Brasil na Panafrican Caucus of Journalists, iniciativa do State Of
African Diaspora que reúne projetos jornalísticos do mundo todo que estão
envolvidos em promover a diversidade, os valores Panafricanos e garantir que
vozes da diáspora possam ser ouvidas. A organização não-governamental possui
200 jornalístas em sua rede e atua em três pilares: a representatividade, educação
e oportunidade.

Somos um Instituto de comunicação social focado no desenvolvimento do
jornalismo produzido pela comunidade negra e indígena no Brasil. Fomentamos
uma rede que aproxima profissionais da comunicação e jovens periféricos a
oportunidades no setor, cursos, eventos e um site de empregabilidade.
Possibilitamos que todos se desenvolvam profissionalmente e estejam dentro de
uma rede de contatos que possibilite oportunidades de emprego e experiências na
área. Isso é fundamental para o sucesso de nosso projeto, assim como estimular o
capital intelectual dentro das comunidades através da comunicação.

#REDEJP



PÚBLICO-ALVO DO EVENTO
 

Estudantes de jornalismo, intelectuais, profissionais e entusiastas da comunicação
no Brasil e ao redor do mundo.

DATAS DO EVENTO 
 

19 e 20 de novembro (Dia da Consciência negra no Brasil)/ November 19th and
20th (Black Consciousness Day in Brazil)

EXPECTATIVA DE PÚBLICO
De 100 a 200 pessoas ao redor do mundo

ROI DO EVENTO
Branding- Está associado a um evento com nomes de destaque
no Brasil e exterior em que a pauta é inovação na comunicação.

Projeção e divulgação Internacional.



CONTATOS
www.redejpcomunicacao.org

@rededejornalistaspeladiversidadenacomunicacao

@jornalistaspretos

21 97976-6321

jornalistaspretos@gmail.com



Coalizão Nacional de jornalistas negros com o
objetivo de tornar a comunicação mais diversa e
representativa em toda a sua estrutura. A Rede JP é
a única representante do Brasil na Panafrican
Caucus of Journalists, iniciativa do State Of African
Diaspora que reúne projetos jornalísticos do mundo
todo que estão envolvidos em promover a
diversidade, os valores Panafricanos e garantir que
vozes da diáspora possam ser ouvidas. A
organização não-governamental possui 200
jornalístas em sua rede e atua em três pilares: a
representatividade, educação e oportunidade.

Anfitrião

REDE JP
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#REDEJP



Flávia Oliveira
 

Globonews

PALESTRA DE ABERTURA



Elissé Heribert 
Jornalista do veículo Le
Label Diplomatique e
presidente do Panafrican
Caucus of Jornalists no
mundo

Sara Lanmax Reese
Jornalista responsável
pela URL media (Rede de
veículos destinados e
dirigidos a minorias
étnicas)

Redes de jornalistas estão crescendo e se popularizando em todo o mundo e
parecem ser a nova tendência para discussões de pautas em comum na
comunicação

MESA 1- JORNALISMO EM REDE/
NETWORK JOURNALISM

Marry Ferreira 
Kilomba collective
Coletivo de
mulheres negras
nos Estados
Unidos



MESA 2-JORNALISMO
PERIFÉRICO, INDÍGENA E EM
REGIÕES DE CONFLITO

Juliana Salles (USP)
Pesquisadora em
jornalismo periférico

Anteddy Achille
correspondente da
Deutsche Welle na
República do Burundi 

Ferdinand
Mayega

La Voix Du Centre
(Camarões)

A atuação  jornalistica  tem resistido em áreas de conflito e o papel do profissional  se
firmado como importante e necessário para apresentar as mais diferentes realidades 

Walter Kumaruara
Mobilizador da Rede
Mocoronga de Comunicação
Popular



MESA 3- COBERTURA
JORNALÍSTICA EM TEMPOS DE
COVID-19

Hanna Geterminah
Daily observer

Neide Diniz 
Apresentadora do
Canal Saúde

Elisabeth Ansen-
Correspondente da DW
em Camarões

A atuação jornalística foi extremamente importante  durante a pandemia de covid-19
levando informações confiáveis e combatendo a desinformação em todo o mundo

Hellowa Correa (Fiocruz/
Harvard)



MESA 4- ENTRETENIMENTO E COBERTURA
JORNALÍSTICA NA TV

Deandrea Hamilton -
CBS One Caribean 

Luciana Barreto
Apresentadora da CNN

Licínio Januário- Diretor
do canal de streaming
Wolo TV, focado na
população negra

A televisão fornece informação e entretenimento para grande parte da
população em todo mundo e sua influência na sociedade é indiscutível



MESA 5- COMUNICAR PARA
INFORMAR

Adalberto Neto 
Jornalista e
influenciador

Com influenciadores e jornalistas que desenvolvem o seu trabalho
informando pelas plataformas digitais

Roger Cipó
Influenciador



MESA 6- REPRESENTATIVIDADE
NA MÍDIA NEGRA INDEPENDENTE

Igor Rocha(Notícia
Preta)

Je Moreira (Nós,
mulheres da
Periferia)

Yuri Silva (mídia 4p)

A mídia indepente se tornou um espaço importante de atuação jornalística negra em
todo o mundo

Sharon Parris (Carib
Newsroom)



MESA7-NOVAS ABORDAGENS NA
COMUNICAÇÃO

Boucha Chakir
 Editora do Travel
Investiment
Magazine

Ivan Accioly-
Editor do Negros
50+ 

Emanuel Mayega –
Magazine Assunce e
Banque 2.0

A população negra e os seus jornalistas podem falar de temas que vão além do
racismo. Investimentos, mercado bancário, primeira infância, terceira idade e direitos
humanos são algumas das novas abordagens.

Raquel de Paula-
Editora do Portal
Lunetas (portal
infantil focado na
diversidade do Brasil)

Jessica Tamyres
(Ponte
Jornalismo)



MESA 8-A OCUPAÇÃO DE MULHERES PRETAS NO
JORNALISMO, NOVOS RUMOS, NOVOS SABERES

Mariana Bispo
Record

As jornalistas conhecidas do grande público debatem sobre novos rumos e
tendências no mercado da comunicação



EQUIPE
Coordenação geral: 
Marcelle Chagas 

Coordenação técnica:
Eddie Júnior

Produção e mediação:
Kátia Passos
Midiã Noelle
Eliane Alves
Valéria Lapa

Marketing: Agência bamba

Apoio/ Suporte: State of African Diaspora, IGDRH, Impact Hub, Jornalistas&cia



@jornalistaspretos
Facebook:

@jornalistaspretos
Instagram:

OBRIGADA!

www.redejpcomunicacao@org.br


