
MEMÓRIA*

O tema das comemorações do mês da Consciência Negra 2017 é “Baobá: a árvore 
sagrada”. Segundo explica a coordenadora do Compppir, Vânia Pedroso, originário 
da África, o baobá é uma das maiores e mais antigas árvores do mundo, chegan-
do a alcançar até 25 metros de altura e 11 metros de diâmetro, representando um 
tesouro para os povos negros que lá habitam. “Essa planta é milenar e pode viver 
até seis mil anos. Com tronco oco, a planta acumula água e também é resistente 
ao fogo, sendo de extrema importância para os africanos, daí a força do simbolis-
mo”, observa.
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Cidade

Consciência
Negra, a festa
de novembro
QUILOMBO DO CAMBARÁ Localidade recebe
principal comemoração do novembro negro

CRISTIANO LIMA
cristiano@jornaldopovo.com.br

O Quilombo do Cambará, localidade for-
mada majoritariamente pela etnia afrodes-
cendente de Cachoeira do Sul, receberá no 
próximo fi nal de semana o principal evento 
da Semana da Consciência Negra deste ano 
na cidade, um encontro festivo para marcar 
a passagem do Dia da Consciência Negra, 
comemorado em 20 de novembro. O local 
da festa será a sede da antiga escola Ana 
Neri, que fi ca às margens da BR 290, perto 
do Posto Laranjeiras.

O evento tem como parceiros a Coorde-
nadoria Municipal de Políticas Públicas de 
Promoção da Igualdade Racial (Compppir), 
Emater, Uergs/Cachoeira e o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR). Segundo a co-
ordenadora do Compppir, Vânia Pedroso, 
será um fi nal de semana com diversas atra-
ções envolvendo as comunidades Faxinal 
da Vila Progresso, Quilombo Picada das 

Vassouras e famílias da região do Quilom-
bo do Cambará. “São ocasiões dedicadas 
à refl exão sobre a inserção do negro na 
sociedade brasileira”, observa.

HIP HOP E CHURRASCO

Além de apresentações culturais como 
grupos de danças e de hip hop, haverá 
churrasco e carreteiro. Renato Pinheiro, do 
STR, será o responsável pela preparação do 
carreteiro. Também está prevista a presen-
ça da mais bela negra e o mais belo negro 
2017 de Cachoeira do Sul, que neste fi m de 
semana também conquistaram as faixas de 
mais belos negros do Rio Grande do Sul. O 
evento tem apoio também do Movimento 
Negro, Associação Comunitária dos Rema-
nescentes do Quilombo do Cambará, escolas 
municipais, Coletivo Enegrecer, Associação 
dos Amigos da Arte e do Esporte e escolas 
de samba.
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O que é o 
Quilombo do
Cambará?

A Comunidade Qui-

lombola do Cambará 

se localiza no limite 

dos municípios de 

Cachoeira do Sul e Ca-

çapava do Sul. Com-

posta por cerca de 50 

famílias dispersas em 

quatro núcleos dis-

tintos, integrados por 

redes de parentesco e 

casamentos, a comu-

nidade tem origem 

nos tempos da escra-

vidão, tendo recebido 

as terras por doação 

e herança por parte 

dos antigos senhores. 

Cada família habita 

uma área pequena e 

as principais fontes de 

renda são o trabalho 

como diarista, empre-

gos nas propriedades 

vizinhas ou em ativi-

dades não agrícolas 

e a aposentadoria. O 

Quilombo do Cambará 

tem reconhecimento 

do governo federal.

O dia 20 de novembro é o dia da Consciência Negra. A escolha da data foi em ho-

menagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de 

sua morte. Zumbi foi morto por ser traído por um de seus capitães. Ele foi um dos 

maiores símbolos de resistência e luta contra a escravidão.

Mês da Consciência Negra em Cachoeira do Sul

NESTA QUINTA
14h - Concurso Beleza Negra das Escolas Municipais, na Escola Dora Abreu

NESTA SEXTA
9h - Encontro Festivo da Consciência Negra, no Quilombo do Cambará. Segue no 

dia 19, às 9h

14h - Kizomba da Escola Dora Abreu, com resultado do Beleza Negra

DIA 20
14h - Palestra Consciência Negra, no Colégio Totem

DIA 21
14h - I Encontro da União - Caminhada/ato público alusivos ao Dia Nacional da 

Consciência Negra

DIA 24
20h - Roda de conversa Visibilidades Negras, na Escola de Samba Unidos da Vila, 

com participação do Coletivo Enegrecer

21h - Talentos Negros Cantam Seus Amores, na Casa de Cultura Paulo Salzano 

Vieira da Cunha

DIA 25
20h - Concurso Mulher Negra Plus Size, na Escola Unidos da Vila

9 DE DEZEMBRO
23h - Samba Di Buteco, na Sociedade União Cachoeirense

FONTE: Compppir


