
 

 
 

O cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler recebe o título de 

Embaixador Ibero-Americano para a Cultura 

Madri, Espanha, quinta-feira, 27 de setembro de 2018 - O cantor e compositor uruguaio 
Jorge Drexler, nomeado este ano a cinco Grammy Latino, receberá o título 
de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura da Secretária-Geral Ibero-Americana, 
Rebeca Grynspan. 
 
Durante a cerimônia, que será realizada nesta segunda-feira, 1 de outubro, na sede da 
Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) em Madrid, Drexler apresentará o livro "Ibero-
América em décimas" com o escritor e repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta. Esta obra 
colaborativa, que inclui uma seleção de poemas enviados por centenas de cidadãos dos 22 
países ibero-americanos, é o resultado da campanha de comunicação da SEGIB 
"Diferentemente iguais”, a primeira que contou com a participação de Drexler, com o 
objetivo de visibilizar a diversidade e a cooperação na região ibero-americana. 
 

Imprescindível confirmação de presença: convocatorias@segib.org  

 

O QUE 

O cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler será oficialmente 

nomeado como Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e 

apresentará o livro “Ibero-América em décimas”, resultado da sua 

primeira campanha com a SEGIB.  

QUANDO Segunda-feira, 1 de outubro de 2018, 17:30 (Espanha) , 10:30 (México-
Colômbia), 12:30 (Argentina-Brasil-Chile), 09:30 (Guatemala) 

QUEM  

• Rebeca Grynspan, Secretária-Geral Ibero-Americana  
• Jorge Drexler, cantor e compositor uruguaio  
• Alexis Díaz-Pimienta, escritor e repentista cubano 

 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/
https://www.diferentementeiguales.org/index_pt.html


 

 
 

ONDE  
Conversatorio da Secretaria-General Ibero-Americana, Paseo de 

Recoletos 8 - 28001, Madrid 

 

O evento poderá ser acompanhado ao vivo por streaming: 
https://www.segib.org/inicio/canal-de-streaming-de-la-segib/ 

 
MAIS INFORMAÇÃO: 
Max Seitz, chefe de imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
 

 

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 
 

 

https://www.segib.org/inicio/canal-de-streaming-de-la-segib/
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

