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A cultura negra 
está aqui.

Negro da Semana 

é uma plataforma criada por Alê Garcia 

para contar a história da cultura negra através da

biografia de escritores, cineastas, músicos, atores,

esportistas, cientistas e outros nomes negros

representativos.

 

Também é para informar e entreter, através de

farto conteúdo sobre produção cultural artística

(filmes, séries, música, literatura), bem como

através da história e de fatos contemporâneos.

Podcast.

YouTube.

Instagram.

IGTV.

Facebook.

Twitter.

negrodasemana@
alegarcia@

http://instagram.com/negrodasemana
http://instagram.com/negrodasemana


No YouTube e no IGTV, Alê Garcia

expande e inspira, despertando a

consciência intelectual e social de todos

que tiverem acesso a estas narrativas.

 

Estes são também canais de

entretenimento, nos quais Alê Garcia

apresenta conteúdo sobre cinema e

séries, música e literatura.

 

Cada conteúdo é um convite a entender

a trajetória dos negros na cultura e

sociedade e seus protagonismos em

suas áreas.

alegarcia

Explorar

550 visualizações

No YouTube
e no IGTV

http://instagram.com/negrodasemana
http://instagram.com/negrodasemana
http://instagram.com/negrodasemana


No Podcast, toda semana Alê Garcia conta, em

profundidade, a história de pessoas como

Cartola, Elza Soares, Mano Brown, Leci Brandão,

Bill Whithers, John Coltrane, entre outros.

 

No Negro da Semana Entrevista, formato

especial mensal, 

Alê Garcia conversa com nomes 

contemporâneos  da cultura negra, 

como a atriz global Olívia Araújo

 

Todos os episódios são produzidos, roteirizados e

apresentados por Alê Garcia.

No Podcast

Integrante

da maior network 

do Brasil:



4.000
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23-27 38%

28-34 28%

35-44 8%
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SP
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Comunidade

5k+ fãs/seguidores





Selecionado
para o único programa

de desenvolvimento de
creators do mundo

Concorrendo com mais de 1.200 inscritos,

 o projeto de conteúdo de Alê Garcia,

Negro da Semana foi um dos 30

selecionados para receber consultoria em

gestão de negócios, brandend content,

entre outros conteúdos.

 

Na ocasião, foram criados projetos de

conteúdo socialmente representativos com

Negro da Semana atrelado à marcas

como 99pop, HBO Brasil, Ben &

Jerry's, Johnson & Johnson

Brasil, Levi's, IFood e TNT Energy Drink.

PATROCÍNIO:



Palestras



Alê Garcia tem palestrado em diversas entidades e eventos, falando sobre

a trajetória dos negros na cultura e sociedade e sobre o negro na

publicidade, bem como sobre a importância da diversidade. 

 

Também tem falado sobre criação publicitária e produção de conteúdo,

além de se aprofundar sobre a importância do propósito para a

construção de branding e conversação no digital, em entidades e eventos

como ESPM, UCS, Unisinos, UFRGS, FIC - Festival de Interatividade e

Comunicação, Gramado Summit, dentre tantos outros.

 

Em 2019, foi palestrante convidado da primeira edição mundial do

Spotify for Podcasters Summit, falando sobre roteiro no podcast

para angajar a audiência.

Diversidade.
Cultura negra.
Comunicação.
Criação de conteúdo.



Marcas
que já se

uniram





Bradesco BRAVOZ
Alê Garcia é host do projeto cr iado junto 

com o Bradesco:BRAVOZ: 

Encontro Bradesco de Vozes Brasi leiras.

 

Uma celebração da música e das artes no Brasi l ,  que,  durante

um ano, dá voz aos art istas negros e incentiva um olhar

protagonista de seu próprio negócio.  

No YouTube, no Instagram, 

no IGTV e em podcast.

 

São 24 art istas neste projeto que lança um programa e um

podcast especial  do Negro da Semana todo dia 20,  

a partir  de novembro de 2019.

 

 São art istas como o músico Fióti ,  a  c ineasta Juh Almeida,  a

banda Tuyo,  a fotógrafa Carol ine Lima, o i lustrador Jeans

Lins,  e a cantora,  compositora e atr iz  Larissa Luz,  entre

outros.





No mês da Consciência Negra,

Alê Garcia apresentou as histórias das

personal idades negras da Leroy Merl in:

5 colaboradores de São Paulo,  Rio Grande do Sul  

e Alagoas,  que contam suas histórias.

 

O resultado:  microbiografias em vídeo,  no IG

Stories e IGTV e em podcasts,  

enaltecendo a trajetória

destes profissionais.

 

Além disso,  Alê Garcia também apresenta,

para a Leroy Merl in,  os vídeo-cápsulas

"Você Sabia?" ,  contando,

diariamente,  no IGTV, fatos e números sobre

a cultura negra no Brasi l .

Apresentador
do Projeto SIMUNYE





Host do Projeto #UbuntuJTI

Criação de podcasts especiais  para 

o Mês da Consciência Negra da JTI .

 

A partir  da cr iação do conceito,  Ubuntu,

que em Xhosa s iginif ica " juntos somos mais" ,

Alê Garcia fez uma curadoria de personal idades negras

fundamentais  da história,  para contar sua história

em 05 episódios exclusivos do Negro da Semana.

 

Além de 03 personal idades mundiais  consagradas,  Alê Garcia

trouxe duas personal idades contemporâneas brasi leiras,

mostrando o exercíc io da conscientização no atual  momento,  de

forma próxima e prática.  

 

Os episódios das personal idades nacionais contaram com

repercussão das mesmas (Lázaro Ramos e Luana Génot)  em seus

canais ofic iais .
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