
Folha de S.Paulo - Cotidiano - 'Oscar' da comunidade negra é entregue em festa em São Paulo - 2011-11-15

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/9051-oscar-da-comunidade-negra-e-entregue-em-festa-em-sao-paulo.shtml[15/11/2011 11:06:33]

ASSINE BATE-PAPO BUSCA E-MAIL SAC SHOPPING UOL

 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice | Comunicar Erros

Raça Negra

'Oscar' da comunidade negra é
entregue em festa em São Paulo

DE SÃO PAULO - O cantor Jair Rodrigues, homenageado
da noite, encerrou na madrugada de ontem com um show a
festa de entrega do troféu Raça Negra 2011, chamado de
"Oscar" da comunidade negra.

Antes, subiram ao palco da Sala São Paulo, no centro,
políticos, artistas, jornalistas, acadêmicos e esportistas, que
também levaram a estatueta.

A lista teve nomes como o vice-presidente Michel Temer e
o governador Geraldo Alckmin. Foram premiados também
os ministros Alexandre Padilha (Saúde), Ana de Hollanda
(Cultura) e Carlos Ayres Brito (Supremo Tribunal Federal).

Segundo a organização do evento, são premiadas
personalidades, negras ou não, que contribuem "para o
aprofundamento e ampliação da valorização do negro" por
meio de suas ações.

A maioria dos vencedores é decidida por meio de votos de
um júri. Neste ano, os atores (Lucy Ramos e Micael
Borges) ganharam o prêmio por meio de votação popular.

Também venceram os jornalistas Dulcinéia Novaes, da Rede
Globo, e Thiago Oliveira, da Gazeta.

Entre os destaques escolhidos pela organização estão nomes
como o do medalhista olímpico, hoje professor, Nelson
Prudêncio (prata em 68 e bronze em 72) e o da prefeita
Rilza Valentim (PT), por seu trabalho na cidade de São
Francisco do Conde (BA).
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