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CULTURA

TRIBO FULNI-Ô
Tribo do Nordeste que conseguiu manter viva e ativa 

sua própria língua, o Ia-tê,. Produz ervas medicinais, artesanatos,

brincos, acessórios e produtos em couro. Xumaya Xya é indígena

da tribo, professor de artes e grande estudioso das 

ervas medicinais. 

Líder Xumaya Xya

/xumayaxya@xumayaxya

FAVELA SCENE
Agência turística periférica, especializada em tours em

favela. Promovem turismo de experiência

Líder Gilson Fumaça

FAZENDO HISTÓRIA TOUR
Projeto que tem como objetivo oferecer serviços como

tour histórico pelo Rio de Janeiro, palestras, oficinas

entre outras. 

Líder Shélida Maria Silverio Pedreira

FAVELA INC
incubadora e aceleradora de pequenos

empreendimentos localizados no Vidigal 

Líder Adam Newman

/favelascene@favelascene

 /fazendohistoriatour

www.favelainc.com



CULTURA

FEIRA DE ARTESANATO 
DE JARDIM GRAMACHO
Feira sustentável de negócios locais organizado por artesãs

moradoras do bairro de Jardim Gramacho. 

Banda de jazz que promove diversas ações culturais. De

aulas de música e percussão para jovens de baixa renda

a encontros com outros artistas da cena negra. 

Líder Maria Rosinete dos Santos

AKASHA

AFROJAZZ

Produtora de moda, arte e comportamento. Produzem

moda sustentável e ações afirmativas. 

Líder Rodrigo Britto

AMPARANDO 
 ONG localizada em Jardim Gramacho que oferece

contraturno e reforço escolar, cursos e eventos

comemorativos para as crianças. 
Líder Roberta Azevedo

 /oafrojazzbrasil @afrojazzbrasil

21 96581-1607

Líder Eduardo Santana

/produtoraakasha@produtoraakasha

www.amparando.com.br/



CULTURA

BARRACÃO
Movimento/escola de música e percussão que atende

gratuitamente jovens e adultos no bairro de São Bento, em

Duque de Caxias. 

Roda cultural localizada na Cidade de Deus, que reúne

jovens MC's de diversas áreas do estado uma vez por

semana em torno da cultura HIPHOP. 

Líder Bruno Barmosa dos Santos

CULTURA URBANA

BATALHA 2 CRIAS

ONG que promove diversas atividades culturais, como

formação de ritmistas, aulas de música, dança,

percussão, dentre outros

Líder Ismael Veríssimo

CUIDADO COM NEGUIN
Projeto teatral periférico que tem por objetivo difundir as

diversas formas de linguagem artística de forma crítica e

acessível, através da performances e de ferramentas de

comunicação cotidianas, como as redes sociais.  

Líder  Kelson Succi

 /batalha2crias @batalha2crias

Líder Yuri Mota

/grupoculturaurbanaoficial@grupoculturaurbana

/barracao.grupo@barracao.grupo

/cuidadocomneguin@cuidadocomneguin



CULTURA

/fabricadeapoioalinguagemartistica@coletivofala

FALA
Coletivo cultural que promove diversas intervenções urbanas

em Duque de Caxias. Dentre algumas intervenções, destacam-

se os saraus, batalhas de rap e festas para crianças da

comunidade e regiões 

Grupo de jovens artistas moradores do Vidigal que

promovem intervenções artísticas e culturais na

comunidade. 

Líder Alexandra Mércia

KEBAJÊ

GIRA MUNDO

Grupo de samba que promove rodas culturais e debates

e resgate histórico do samba.

Líder Matheus Carvalho

MARIWÔ /BOTE FESTIVAL 
Festival que busca criar elos entre ÁFRICA-BRASIL-AMÉRICA

explorando o que tem de mais novo e conceitual no eixo da

contracultura urbana. 

Líder Caique Serqueira

 /saraugiramundo @saraugiramundo

Líder Suellen Carvalho

/KebajeOficial@kebajeoficial

21 98211-0552



CULTURA

/muitacoisaprod

MUITA COISA PRODUÇÕES 
Produtora cultural localizada na Baixada Fluminense. Produz

diversos eventos afirmativos e de impacto, como o ''Exxquenta''

e o ''Cine Black Queer''. 

A Rádio Yandê  tem como objetivo difusão da cultura indígena.

Sua grade inclui programas informativos e educativos que trazem

para o público um pouco da realidade indígena do Brasil,

 desfazendo antigos estereótipos. Primeira web rádio indígena

brasileira. 

Líder Matheus Trindade

UNDER MOB 
 Grupo de street dance que promove intervenções em

espaços privados e públicos, como trens, metrôs e

praças para disseminar a cultura hip hop. 

Líder Lucas Zina

RECUSA
Confecção familiar de moda masculina localizada no Complexo

do Alemão 

Líder Renata Alves

/radioyande @radioyande

Líder Anápuáka Tupinambá

/utremclan@under_mob

RÁDIO YANDÊ

/sejarecusa @sejarecusa



EDUCAÇÃO

PIRAPORIANDO
Produtora e editora cultural itinerante que tem por objetivo levar

a escolas temas como combate ao racismo, bullying e demais

temáticas infantojuvenis. 

Laboratório de inovação educacional que utiliza a tecnologia

como ferramenta para capacitação de profissionais e alunos do

ensino básico. O principal objetivo da empresa é contribuir para

que as aulas possam ser mais interessantes, estimulantes e

inspiradoras. 

Líder: Janine Rodrigues

ASTRA RJ
Associação de Travestis e Transsexuais, que tem por

missão o acolhimento desta população ao mesmo

tempo que combate os estereótipos e preconceitos

destilados à população trans.

Líder  Andréa Brazil

/tunnellab @tunnellab

/astrario2017

TUNNEL LAB

/piraporiando @piraporiando

Líder: Julia Moura

CAPACITRANS
Empreendimento educacional profissionalizante: Projeto de

formação profissional para travestis que encontram-se em

situação de vulnerabilidade social. 

Líder: Andréa Brazil

/astrario2017



EDUCAÇÃO

Trabalha com capacitação profissional de adolescentes, jovens e

adultos do Complexo da Maré, oferecendo cursos gratuitos de

estética, depilação, manicure, cabeleireiro, barbeiro, entre outros.

Mais de 8.750 pessoas já se formaram nos cursos, ao longo de 6

anos e 5 meses. 

NOVOS LÍDERES 
EMPREENDEDORES
ONG que oferece curso de capacitação em

empreendedorismo em comunidades cariocas.

Líder: Lohan Santos

NOVA DIREÇÃO

Líder: Edna Gomes

/novoslideresempreendedores @novoslideres

ASVI 
ASSOCIAÇÃO SEMENTE DA VIDA atua em diversas

frentes sociais voltadas para jovens e crianças na Cidade

de Deus, Entre outras atividades, destacam-se as aulas

de reforço escolar e os cursos de comunicação

comunitária.

Líder: Miriam

/asvi.cidadededeus @asvicdd

/direcao.novaa @nova.direcao

CASA SEMENTE 
A Casa Semente é uma organização não governamental que visa

atender crianças em estado de vulnerabilidade social das

comunidades de JARDIM GRAMACHO, DUQUE DE CAXIAS. 

Líder: Vladimir

/casasemente.org @casasemente_



EDUCAÇÃO

Historiadora e professor  produzem elementos afirmativos para

crianças, como livros e bonecas. Ambos desejam construir uma

fábrica em terreno na Baixada Fluminense para gerar emprego e

renda para moradoras  locais e ensinar gestão de negócios para

crianças.         

LIDERANÇAS NAS 
ESCOLAS
O projeto Lideranças nas Escolas volta seu trabalho às

instituições de ensino médio com o intuito de criar novos

empreendedores e lideranças jovens.

Líder: Cecília Lopes

/eraumavezomundo @eraumavezomundo

ERA UMA VEZ O MUNDO 

Líder: Jaciana Melquiades

/liderancasnasescolas @liderancasnasescolas

NA PISTA 
Produtora gerida e composta por jovens egressos do

DEGASE e pertencentes a regiões de maior

vulnerabilidade social e econômica.  

Líder: Rebeka Terra

/napistatv@napistatv

PROJETO PALMARES
Ensino complementar para crianças, jovens e adultos a baixo

custo, com foco em alfabetização e fundamental I e II , Ensino

Médio e Pré Vestibular  

Líder: José Petit  

/projetopalmares @projetopalmares



EDUCAÇÃO

Organização que tem como princípio promover maior participação

de mulheres liberais na política.  

STUDENTS FOR LIBERTY
BRASIL
Organização estudantil focada em ações afirmativas em

defesa da liberdade e de ideias anti autoritárias em

universidades.
Líder: Ivanildo Santos

/ladiesoflibertyalliancebrasil @ladiesofliberty.brasil

LADIES OF LIBERTY 
ALLIANCE( LOLA BRASIL)

Líder: Cecília Lopes

/studentsforliberty @sfliberty

NÓS POR NÓS
Coletivo de jovens moradores do bairro de Jardim

Catarina, em São Gonçalo. Organizam diversos debates e

atividades culturais na cidade, além de materem um pré

vestibular e uma biblioteca comunitária.

Líder: Nelson Mandela

/npnjc 



ESPORTE

CLUBE DE LUTA 
Escola de artes marciais gratuita para jovens moradores

do Complexo do Alemão

Líder: André

/jardimgramachoatletasdeouro @jg_atletas_de_ouro

ATLETAS DE OURO 

Líder: Leonardo Feliciano da Silva

/clubedelutadocomplexo @clubedelutadocomplexo

Projeto social focado no esporte e na alfabetização de

jovens e crianças como fio condutor de transformação

econômica e social em Jardim Gramacho 

ESCOLINHA PAPARAZZO
Escolinha de futebol gratuita em Jardim Gramacho que

leva lazer e cidadania para crianças do bairro. 

Líder: Raquel

21 96809-5745

MIRATUS
Centro esportivo gratuito de treinamento de badminton para

jovens moradores da Chacrinha, promove o desenvolvimento

social por meio da educação e do esporte. Foi fundada por

Sebastião Dias de Oliveira em 1998. 

Líder: Sebastião Oliveira

/miratusbadminton 



MEIO AMBIENTE

CÍRCULO LARANJA
Instituição que defende e representa a categoria dos garis da

cidade do RJ, alternativa ao sindicato convencional. Promove, entre

diversas atividades, o EcoPonto - espaço de coleta de óleo usado

para produção de sabão, e o EducaPonto - pré vestibular social

oferecido à categoria e aberto às  pessoas de baixa renda

Líder: Célio Viana  

21 986238549

RECICLA VERDE 

Líder: Sidney Cunha

/Círculo-Laranja-1620154521628498 @circulolaranja

Projeto realizado por Sidney Cunha de Lima e outros quatro

moradores, do bairro, que  criaram a Rede. Nos últimos 10 anos,

eles têm acompanhado a realidade de exclusão dos catadores de

material reciclável e se empenham na luta por geração de trabalho

e renda dignos por meio desta atividade. 

COOPJARDIM
Cooperativa de catadores, localizada em Jardim

Gramacho, que tem por finalidade a reciclagem de

materiais descartáveis. 

Líder: Maria Rosinete dos Santos

21 96581-1607 
 

{RE}SIGNIFICANDO ESPAÇOS
"Projeto de ocupação sustentável do espaço urbano em Duque

de Caxias, na baixada, através da construção de parkles, com

espaços de convivência nos estacionamentos. 

Líder:  Rafaelle Barbosa

21 99306-7423 



MEIO AMBIENTE

VERDEJAR
Organização ambiental sem fins lucrativos, atuante nos

Complexos da Penha e Alemão e proximidades. Promove

atividades para preservar e conscientizar a população sobre a

Serra da Misericórdia, último fragmento da Mata Atlântica na

Zona Norte

Líder:  Marcelle

/suhkatelie @suhkatelie

SUHKATELIÊ

Líder: Susan Soares

/VerdejarSocioambiental @verdejar-socioambiental

Ateliê de confecção de acessórios feitos artesanalmente com

materiais reciclados, tendo todo o processo de produção

sustentável. Usa matérias primas como garrafas pet, revistas,

papelão, resíduo de malha, e retalhos de tecidos. 



INOVAÇÃO

ODARAH - CULTURA E MISSÃO
Movimento de Inovação Social. Produz eventos voltados para

pequenos empreendedores culturais, cívicos e políticos, por

meio de rodas de conversa e ações afirmativas em espaço

cultural

Líder: Fabiola Oliveira

/outdoorsocial @outdoorsocial

OUTDOOR SOCIAL

Líder: Emília Rabello

Pioneira em publicidade em comunidades, tem como missão

criar resultados efetivos para anunciantes, por meio de

engajamento, empatia e experimentação, ao mesmo tempo

em que gera renda e autonomia financeira para moradores que

cedem os espaços de suas construções. 

/odarahproducao @odarahproducao

/favelarquitetura @fave.lar

FAVELAR

Líder: Emília Rabello

Negócio social que visa democratizar a arquitetura sustentável

nas favelas e periferias. Desenvolvendo projetos e executando

obras que melhorem a qualidade de vida e promova o bem

estar e a sustentabilidade através da construção civil. 

/NayaComunica 

NAYA CONTEÚDO ESTRATÉGICO

Líder: Marcela Lisboa

Naya é uma agência de planejamento estratégico gerida por

mulheres negras, com foco em alcançar as classes C e D por

meio de estratégias que passem pela comunicação online e

offline voltadas para afroempreendedores. 



CRIANDO  
CONEXÕES 
DE IMPACTO 

www.canaldaconvergencia.com.br 
querofazerparte@canaldaconvergencia.com.br 

 
@canaldaconvergencia 

FAÇA PARTE DA NOSSA 
REDE DE IMPACTO


