
 

NOTA DE IMPRENSA 
10 de abril de 2018 

 

 
 

Carlinhos Brown nomeado Embaixador Ibero-Americano para a 

Cultura 

• A nomeação acontecerá no dia 11 de abril, às 12: 30h em Salvador, cidade natal 

do músico brasileiro, em uma cerimônia presidida pela Secretária-Geral Ibero-

Americana, Rebeca Grynspan 

• É a primeira vez que um músico brasileiro e representante da cultura afro-

brasileira recebe a distinção 

Madrid/Espanha, Salvador/Brasil. 10 de abril de 2018. No próximo dia 11 de abril, às 

12: 30h, no Candyall Guetho Square em Salvador, Brasil, o artista brasileiro Carlinhos 

Brown receberá o título de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura em uma 

cerimônia oficial presidida pela Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan.  

Carlinhos Brown será o primeiro músico brasileiro e o primeiro artista 

afrodescendente reconhecido como Embaixador Ibero-Americano para a Cultura, uma 

distinção atualmente compartilhada com personalidades como o cantor e compositor 

uruguaio Jorge Drexler, que recebeu o título em 2016, e a escritora brasileira Nélida 

Piñon. 

"É a primeira vez que reconhecemos um músico afrodescendente e brasileiro como 

Embaixador Ibero-Americano para a Cultura. Queremos valorizar o que Carlinhos Brown 

representa para Ibero-América: a força da cultura afro-brasileira, a solidariedade através da 

música e da educação, o uso de a cultura como instrumento de transformação social, a 

importância da língua portuguesa e o compromisso com a juventude ibero-americana. 

Esperamos que com esse título ela promova estes valores em nossa região", afirmou a 

Secretária Rebeca Grynspan ao oficializar a nomeação.  

O título é concedido pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), uma organização 

internacional que reúne os 22 países ibero-americanos e que atua como o único 

espaço oficial de convergência da região ibero-americana. Os Embaixadores Ibero-

Americanos, destacadas personalidades do mundo da cultura, esporte, música ou 

literatura, representam os valores de cooperação, solidariedade e diversidade da 

Ibero-América. 

 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
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A SEGIB também possui a missão de apoiar a cooperação ibero-americana nas áreas 

de cultura, educação e coesão social. Na área cultural, os países da Ibero-América 

realizam 14 programas e projetos de cooperação cultural, como, por exemplo, o 

Iberorquestras Juvenis, cujo objetivo é a educação musical e orquestral de jovens 

como um instrumento de integração social. 

O Secretaria-Geral optou por realizar esse reconhecimento ao músico Carlinhos 

Brown no bairro do Candeal, em sua cidade natal, e visitar os projetos sociais 

desenvolvidos, como a Escola Infantil La Virgen de la Almudena, a escola de música da 

Associação Pracatum e os espaços dessa comunidade ligados à sua trajetória.  

 

CONTATO PARA MEIOS DE COMUNICAÇÃO SEGIB:  
 
Amalia Navarro, diretora de comunicação: anavarro@segib.org (+34) 646058525 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-americana na preparação das Cúpulas 

Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento 

da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  coesão social,  inovação e cultura nos países de língua 

espanhola e portuguesa na América Latina e a Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

 

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB  
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