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Os nomes mais cotados do Brasil.
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CO NS ULTE DIS PONI BIL IDA DE

02

GRUPOS DE
AFINIDADE RACIAL

Colaboradores, clientes
e demais públicos:

· EMPODERAMENTO DE CARREIRAS NEGRAS;

· O PAPEL DA EMPRESA E SOCIEDADE
NA LUTA CONTRA O RACISMO;

· ACOLHIMENTO E PERTENCIMENTO;
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· DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS;

· A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIDADE;
· RACISMO E PRECONCEITO;
· OUTROS TEMAS DE LETRAMENTO;
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Vitor Matins é especialista
em diversidade e inclusão.

+

Apoia empresas em um
futuro antirracista.

Embaixadora da ONU,
Lisiane Lemos foi eleita umas
das mulheres negras mais
influentes do mundo.

+
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+

Psicóloga, Colunista, Consultora
em diversidade e inclusão.

Rachel Maia Foi uma das CEOs
mais influentes do Brasil.

Construtora de pontes e
colecionadora de boas perguntas.

Eleita uma das 40 mais poderosas
do Brasil, fala sobre Diversidade,
Inclusão e Igualdade.

+
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Rita Batista é jornalista e
comunicadora por excelência.

+

Tem uma trajetória de 18 anos
ocupando espaços na TV,
Rádio, redes sociais e palcos.

Colunista no Folha de S.Paulo,
ele explica sobre o valor da
igualdade e representatividade,
práticas diretamente ligadas
ao antirracismo.

+
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Uma das principais vozes no
país sobre questões raciais.

+

Fundadora e diretora do Instituto
Identidades do Brasil, mestra em
Relações Étnico Raciais e autora
do livro "Sim à Igualdade Racial”.

+

Uma trajetória de sucesso: de
vendedora de salgados a diretora
executiva de uma das principais
instituições financeiras do Brasil.
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Jornalista, primeira âncora negra da
CNN Brasil. Ganhou o Prêmio Nacional
de Jornalismo Abdias Nascimento
(2012). Foi eleita uma das Mulheres
Inspiradoras pelo Think Olga (2015).

+
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+

Em 2018, recebeu o prêmio “Sim a
Igualdade Racial” na categoria “Em
Pauta”, por seu trabalho na mídia
contra o racismo.

Primeiro brasileiro a conquistar
três medalhas em uma única
edição olímpica. Superou diversos
desafios ao longo da vida desde
muito novo.

Filósofa e umas das principais
vozes brasileiras no combate ao
racismo e ao feminicídio.
Autora do livros: “O que é lugar
de fala?”, “Quem tem medo do
Feminismo Negro?” e “Pequeno
Manual Antirracista”.

+

+

Presidente do Instituto Feira Preta,
já recebeu diversos prêmios como
da indicação na lista dos 51 negros
com menos de 40 anos mais
influentes do mundo em 2017.
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+

À frente do Beleza Natural, Zica
Assis transformou o cuidado com
o cabelo afro em um modelo de
negócio inovador e construiu uma
das empresas de beleza mais
respeitadas do país.

É transexual e é a prova de que o
sucesso depende da vontade de
superar os próprios limites.

+

É psicóloga graduada pela PUC
Minas, palestrante e influenciadora.
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+

Lásaro é ator, apresentador,
palestrante, cineasta e escritor.

A primeira atriz negra a ser
protagonista de novela brasileira.

Ao longo de sua bem-sucedida
carreira, já dirigiu, produziu,
escreveu e atuou em inúmeros
longas, curtas, séries, novelas,
especiais e espetáculos teatrais.

Por esse trabalho, tornou-se
conhecida internacionalmente.
Thaís Araújo é um ícone do
empoderamento negro e da
militância por igualdade racial.

+
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+

Com mais de 30 anos na Rede
Globo, Glória Maria percorreu o
Brasil de ponta a ponta, visitou
mais de 150 países e entrevistou
as maiores celebridades e
autoridades do mundo.

Executiva de TI há 20 anos,
especializada em Transformação
Digital e considerada uma das "20
Mulheres Mais Poderosas do Brasil"
pela Revista Forbes.

+

DMT PALESTRAS

07

+

A segunda mulher negra a ocupar
a bancada do Jornal Nacional,
especialista em Direitos Humanos,
apresentadora do MG1 e âncora
do Bom Dia Brasil.
Sua fala potente reverbera
superação de obstáculos,
preconceitos e vulnerabilidade.

+

Coordenador do projeto
que originou o documentário
"O Silêncio dos Homens" fala
sobre masculinidade tóxica.

SDCN · 2021

+

Chef de cozinha, palestrante
e comunicadora baiana, Lili
Almeida apresenta, através
de alimentos e palavras, os
incríveis sabores da Bahia.

Palestrante, professora e executiva
com experiências em empresas de
diversos segmentos.

+

Em todos os papéis que ocupa se
compromete com o futuro revolucionário que acredita: plural e inclusivo.
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+

Apresentadora, jornalista e
produtora audiovisual, pósgraduada em Gestão de Produção
e Negócios Audiovisuais, pela FAAP,
e pós-graduanda em Direitos
Humanos, Responsabilidade
Social e Cidadania.

+

Diretor Executivo do Instituto Four
e Conselheiro de Administração
da Confederação Brasileira de
Vela, foi eleito "Forbes Under 30"
sendo destaque na categoria
Terceiro Setor e Impacto Social.
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+

Digital Influencer famoso ao
falar sobre meritocracia,
ideologia de gênero, racismo,
pink money e tantos outros
termos populares.

A primeira medalhista na
Ginastica Olímpica brasileira
e a primeira atleta do Brasil a
ganhar duas medalhas em uma
única edição dos jogos.

+
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+

A maior artilheira da história das
Copas do Mundo e considerada
uma dos 100 brasileiros mais
influentes.

+

Ancora do Jornal das Dez, o
principal telejornal da GloboNews,
ela é também colunista do G1.

