
1ª Lista de Projetos Selecionados no V Edital de Seleção de Projetos Socioambientais 2019 
 

Projeto: 9ª Edição do Projeto Entre Lugares: Terras que pisei, histórias que contei 
Proponente: Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré 
Descrição: Capacitação em interpretação e expressão corporal para adolescentes e jovens. 
 

Projeto: A Arte Gerando Renda 
Proponente: Favela Mundo 
Descrição: Oficinas de maquiagem artística e social, tranças, turbantes e unhas decoradas, para jovens e 
adultos, com foco no empreendedorismo e geração de renda. 
 

Projeto: Favela Mundo 
Proponente: Favela Mundo 
Descrição: Oficinas de teatro e danças (ballet, hip hop e jazz) para crianças e adolescentes. 
 

Projeto: Do Outro Lado da Rua 
Proponente: Nosso Riso Produções Artísticas e Eventos 
Descrição: Apresentações teatrais em escola da rede pública de ensino com foco em segurança no 

trânsito. 

Projeto: Escola Criativa 
Proponente: Instituto Musiva 
Descrição: Oficinas criativas para crianças, com foco na promoção do desenvolvimento educacional, 
intelectual, sensório motor e cognitivo. 
 

Projeto: Negócio Sustentável 
Proponente: Instituto Musiva 
Descrição: Capacitação em gestão de projetos para organizações de base comunitária. 
 

Projeto: Fábrica de Cultura 
Proponente: Providenciando a favor da vida 
Descrição: Oficinas teatrais, de capoeira e de percussão com material reciclado para crianças e 
adolescentes. 
 

Projeto: Mão Dupla - Gentileza e Respeito 
Proponente: Cantos do Rio Produções Artísticas Ltda 
Descrição: Apresentações teatrais lúdicas para crianças, jovens e adultos sobre a segurança no trânsito. 
 

Projeto: Orquestra de Batuque 
Proponente: Cultivar Projetos  
Descrição: Oficinas de música para crianças, adolescentes e jovens, de 10 a 20 anos, com a utilização de 
material reciclado. 
 

Projeto: Água, Terra, Fogo e Ar - Como salvar o Planeta 
Proponente: Cantos do Rio Produções Artísticas Ltda 
Descrição: Apresentações teatrais lúdicas sobre o meio ambiente, com incentivo à consciência ecológica 
de crianças, jovens e adultos.  
 

Projeto: Gentilezinha (ano IV)  
Proponente: Trindade Marketing Esportivo e Cultural 
Descrição: Espetáculos teatrais lúdicos sobre diversidade, com distribuição de cartilhas educativas para as 
crianças. 
 

Projeto: Estação Leitura 2020 
Proponente: Oldemburg Marketing Cultural 
Descrição: Incentivo à leitura através do empréstimo gratuito de livros e de realização de eventos e 
ações literárias. 
 

Projeto: Consultorias e Orientações em Produção Cultural 
Proponente: Ártemis Negócios Culturais e Sociais 
Descrição:  Capacitação em gestão de projetos culturais e consultoria individualizada para produtores 
culturais de base comunitária. 
 

Projeto: Reuso Criativo 
Proponente: Zabeo Visual Design 
Descrição: Capacitação em arte sustentável para produção de artigos com materiais reciclados, com foco 
na consciência ambiental, geração de renda e empreendedorismo.  



 
Projeto: Escolas de Música e Cidadania 
Proponente: Agência do Bem 
Descrição: Oficinas de música, fortalecimento de habilidades socioemocionais e desenvolvimento 
humano, para adolescentes e jovens. 
 
Projeto: Destemidas 
Proponente: Associação Luta pela Paz 
Descrição: Inclusão social através da modalidade de corrida para meninas e jovens, como foco no 
desenvolvimento pessoal e empoderamento de mulheres. 
 
Projeto: Reação Olímpico Ano VIII 
Proponente: Instituto Reação 
Descrição: Desenvolvimento humano através das modalidades de judô e jiu jitsu, e realização de ações 
complementares, como oficinas didáticas e de artes, para crianças, adolescentes e jovens. 
 
Projeto: Livros nas Praças 
Proponente: CMA de Figueiredo (Korporativa) 
Descrição: Biblioteca sobre rodas, com ônibus adaptado, que promove o incentivo à leitura através do 
empréstimo gratuito de livros. 
 
Projeto: Cinepop Brasil 
Proponente: Interaction - Cine TV Audiovisual Intercultural 
Descrição: Exibição gratuita de filmes brasileiros e realização de oficinas de audiovisual e livre 
criação, com produção de vídeo para alunos da rede pública. 
 
Projeto: Percussão da Maré  
Proponente: Preto no Branco Produções Eirelli - EPP 
Descrição: Oficinas de música para crianças, adolescentes e jovens, entre 10 a 20 anos. 
 
Projeto: Lê pra Mim? 
Proponente:  Associação Cultural Somar Ideias 
Descrição: Incentivo à leitura através da contação de histórias para crianças; capacitação de professores 
da rede pública e doação de acervo de livros para as escolas. 
 
Projeto: No Giro do Click  
Proponente: Instituto Vida Real 
Descrição: Oficinas de fotografia e artes visuais, para adolescentes e jovens a partir de 14 anos. 
 
Projeto: Bora Batucar 
Proponente: Grupo Central Cultura Urbana. 
Descrição: Oficinas de percussão de samba-reggae, para crianças e adolescentes a partir de 8 anos.  
 
Projeto: Cinemão Solar 
Proponente: CINEMAO PRODUCAO E EXIBICAO CINEMATOGRAFICA LTDA. 
Descrição: Exibição gratuita de filmes brasileiros em espaços públicos, e realização de oficinas de 
audiovisual para alunos da rede pública. 
 
Projeto: Ilumina Zona Oeste 2019 
Proponente: Instituto Rio Ponte Para o Investimento Social. 
Descrição: Festival multicultural com apresentações musicais, teatrais, exibição de filmes e feira de 
produtos artesanais.  


