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Da terra ao Consumidor

"Trabalhar juntas onde uma poderá fortalecer a outra ou seja, a 
empreende- dora 3 entra com a mandioca, a 2 com a goma e a 1 
com a produção da tapioca recheada''

DOMINGAS VERONICA FLORENTINO DOS SANTOS
BEATRIZ FLORENTINO DOS SANTOS
CLEIDIANE RUFINO CARDOSO

A Arte de quem Faz

"O Negócio que acredita na economia colaborativa e que o 
artesanato pode mudar vidas”.

ALAYE MAYE MEDEIROS DOS SANTOS /INSTAGRAM: alayemaye

DANDARA KYESE MEDEIROS DOS SANTOS/INSTAGRAM: 
dandakyese

Peraí que faço!

"Projeto focado em mulheres negras soteropolitanas 
empreendedoras. A proposta tem como objetivo profissionalizar 
negócios. Nesse sentido, fornece assistência com mento- rias 
personalizadas e particulares, identidade visual online e impressa 
além de curso de marketing digital focado nos nichos: beleza, 
gastronomia, moda e acessórios".

GEÓRGIA SANTOS NUNES /INSTAGRAM: @GEONICEPICS
"Um Studio de Design especializado em Design Estratégico e 
experiência do usuário''

CAROLINA MAGALHÃES SANTOS /INSTAGRAM: 
ROLMAGALHAES
"Criação de peças de divulgação como outdoor, cards, panfletos, 
anúncios e outras coisas''

WYNNE SANTANA DE CARVALHO /INSTAGRAM: 
WYNNECARVALHO
"Consultora de marketing digital - ajuda empresas e artistas a 
potencializarem suas redes"



Coletivo PRETÁ

MARIA IZADORA FRANÇA DA SILVA SOUSA /INSTAGRAM: 
MARIA.IZADORAF
"Meu empreendimento é de cunho artesanal, onde produzo com 
fermentação natural: pães de diversos tipos e com 
responsabilidade nutricional e afetiva: geleias, compotas, pastinhas 
e sobremesas artesanais também"

TAYLLA ALVES GOMES/INSTAGRAM: AFROPUFFT
"Trabalho com Design, Fotogafía e Vídeos.
Tenho um estúdio fotográfico e trabalho como freelancer fazendo 
artes para redes sociais, placas"

JOHNE ROBERTO DE SOUZA SANTOS
"Somos uma restaurante delivery, vendemos receitas de outros 
países que engajaram a cu- linária mundial como empanadas 
argentina, tortas, chessekacs, croquetes, sucos especiais da região 
e molhos, tudo voltado a gastronomia sertaneja com ingredientes 
típicos''

ConectAfro

"A Conectafro é uma iniciativa de afroempreendedores, a fim de 
promover, fortalecer e garantir a geração de renda entre 
profissionais negros e negras. Por meio de uma plataforma digital 
a conectafro busca ampliar a visibilidade de empreendedores 
conectados.

ROBERTA KISY GUIMARAES LOURENCO 
/INSTAGRAM:@VIVA_SEUPROJETO

OLENKA BORBA DOS SANTOS/ 
INSTAGRAM:@OLENKAENGLISHCOACH

CAROLINA DE FATIMA LOPES MONTEIRO 
/INSTAGRAM:@PLUS_CONTEUDODIGITAL



Àyàlá - A Poderosa Guerreira

"A idéia é atender clientes do VC Penteado Afro, um salão afro, 
mas também vender as faço bonecas,turbantes, roupas afro e de 
orixás da Dete Lima, que são expostos nas prateleiras do espaço; 
como também expor e vender os produtos sem açúcar, sem glúten 
e sem lactose da Dara Low Carb''

HILDETE VALDEVINA DOS SANTOS LIMA /INSTAGRAM: 
@DETELIMMA
CATARINA VALÉRIA DOS SANTOS LIMA / INSTAGRAM: 
@VCPENTEADOAFRO
VALÉRIA CATARINA DOS SANTOS LIMA @DARA_LOWCARB

Afroturismo: a ponte entre o interior e a 
capital.

"A proposta da iniciativa é realizar dois roteiros de afroturismo 
com o objetivo de resgate e valorização da cultura e história 
afro-brasileira negros em São Paulo e Piracicaba/SP''

JULIA MADEIRA /INSTAGRAM: @AUATURISMO
"Meu negócio é um local onde ofereço experiências de afroturismo 
e serviços de gestão de projetos culturais".

GUILHERME SOARES DIAS /INSTAGRAM: @BLACKBIRD_VIAGEM
"Plataforma de turismo"

BEATRIZ SANTOS DE SOUZA /INSTAGRAM: 
@BRAFRIKA_VIAGENS
"A Brafrika é uma agência de viagem que foca em locais com forte 
presença e importância para o povo preto"



favelArt'safricanas

"Resgatar a memória africana da identidade local, através da arte, 
culinária e estética"'

GEILSON REIS DE ANDRADE /INSTAGRAM: GEILSONDOSREIS
"Somos uma tenda afro com objetos, roupas e bolsas com 
tematica africana, visando o empoderamento estético e espiritual 
da comunidade negra periférica"

FABRÍCIA ANIELE MELO RIOS /INSTAGRAM: 
@FABRICIARIOSMELLO
"Temos a missão de Resgatar valores culturais ancestrais através 
do artesanato com técnicas antigas e manuais como o tie die 
(amarrar e tingir ) e o macramê (arte de dar nos)".

MARCELLE SILVA QUEIROZ /INSTAGRAM: @MACELESA 
MARCELLE QUEIROZ/ @AQUITEMDENDE
"Apresento a proposta que é além da culinária tem arte e política"

Empreendedoras de impacto da periferia

"Gerar descontos progressivos entre nossas clientes, através da 
indicação dos nossos serviços''

MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES /INSTAGRAM: 
@ADONAKRIOULA

ROSANGELA PORCINO DE SOUZA E SOUZA /INSTAGRAM: 
@ARTNEGRATRANCAS

MARLENE PORCINO DE LIMA SOARES /FACEBOOK: MARLENE 
LIMA



Mandingas e Medicinas

"Entrega de um mix, um combo de produtos e/ou serviços de 
cada empreendimento desta iniciativa, o qual partilhará arte, 
beleza, bem-estar e auto-cuidado"

ALINE DOS SANTOS MAGALHÃES /INSTAGRAM: @AFRODIZ.BR
"A Afrôdiz é uma iniciativa que visa promover o bem estar e o 
autocuidado por meio da cosmetologia natural"

FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS /INSTAGRAM: 
@CUENDA_SE
"Kuenda é palavra Bantu, de África que quer dizer "ir", "caminhar", 
e isso revela um valor da marca que é ir caminhando dizendo 
quem somos através dos adornos nas orelhas e no pescoço. 
Kuenda é se vestir de si respeitando todas nossas diferenças e 
valorizando toda nossa beleza e potência''

MÍRIAN GOMES ALMEIDA /INSTAGRAM: @MIRIANALDEBARAN
"Retornar as atividades terapêuticas em grupo, eu vejo no trabalho 
com grupos um po- tencial incrível de transformação e libertação. 
e sonho mais, sonho em tornar essas mul- heres em 
multiplicadoras desses movimentos de cura

Atitudes e Negritudes Cariri

O nosso projeto é o sonho de jovens negres de periferia, que 
pensando em como as co- municações digitais são produzidas se 
propõem a pensar novos olhares e usos das tec- nologias e 
ferramentas digitais nas zonas rurais e periféricas do Cariri.

ANA VERÔNICA BARBOSA ISIDORIO /INSTAGRAM: 
@MADARTEIRA

LUZIANA FERREIRA DE SOUSA /INSTAGRAM: 
@LUZIANAFERREIRADESOUSA

ANTONIO CARLOS DIAS DE OLIVEIRA /INSTAGRAM: 
@CARLOSDYASS



Casas populares e sustentável.

"Nossa Iniciativa visa facilitar o acesso a construção de casas 
através do método de construção com bloco solo cimento, 
pretendemos atuar nas seguintes frentes: treinamento de pessoal 
para uso do bloco, fabricação e venda do bloco, execução e venda 
de pro- jetos para uso deste bloco e construção e venda de casas".

GILBERTO DOS SANTOS MUNIZ /INSTAGRAM: CONST.PROJETAR
"Somos uma empresa de construção com foco em fornecer mão 
de obra para serviços de tubulações e sistemas de prevenção e 
combate a incêndio. Caso haja interesse nós atuamos em todo o 
Rio e Grande Rio"

RONALDO DE MELO RODRIGUES @RONALDODMR /FACEBOOK: 
RONALDO RODRIGUES
"Empresa voltado ao ramo de aprovações e consultoría junto ao 
corpo de bombeiros"

IGOR FERNANDES DE SOUZA
"Uma iniciativa para movimentar a construção civil atendendo a 
classe de baixa renda"

Kilombu Modas @kilombu_modas

"Projeto criado por um grupo de mulheres recém formadas em 
ensino superior, que acredita na permanência no Campo e na 
valorização da cultura A Kilombu Modas, visa além da condição 
econômica, a libertação da mulher na sociedade, busca 
compreender a questão da identidade, auto estima, auto 
conhecimento, valorização da cultura e aceit- ação. Entendendo 
que a mulher pode ocupar o espaço que quiser.

MARIA NILZA PEREIRA DOS SANTOS /INSTAGRAM: 
MEURI_NILZA

JOSIANY VIEIRA DE SOUSA /INSTAGRAM: 
JOSIANYVIEIRADESOUSA
"Pretendemos comprar matéria prima e ampliar a produção e 
buscar meios tecnológico para aumentar o alcance dos clientes."

AMAURISA VIEIRA DE SOUSA /Instagram: AMAURISASOUSA



Cesta Inclusiva

A Cesta Inclusiva é uma cesta de produtos pré-prontos para ajudar 
na rotina de quem quer preparar as próprias refeições. A sua 
venda gera renda para uma cadeia feminina.

JOSIANY VIEIRA DE SOUSA /INSTAGRAM: 
JOSIANYVIEIRADESOUSA
"Pretendemos comprar matéria prima e ampliar a produção e 
buscar meios tecnológico para aumentar o alcance dos clientes."

MAÍRA DA COSTA PEDRO NOGUEIRA DA LUZ /INSTAGRAM: 
@FREESOULFOOD
"A Free Soul Food é uma empresa de impacto social produtora de 
alimentos saudáveis. Nosso carro chefe são coffees-breaks para 
empresas e fazemos isso gerando impacto social principalmente 
para mulheres imigrantes"

DOMENICA LUCIANA MOREIRA DE SOUZA E SOUSA 
/INSTAGRAM: @DONADOSDOCES1
"Negócio de impacto social , trabalha diretamente com mulheres 
vítimas de violência e em trabalho análogo à escravidão . 
Desconstruímos calças jeans e transformamos em saias ex- 
clusivas "

RAQUEL BRASIL /INSTAGRAM: @PROJETOLERATO

Rede Kitandas de mulheres negras

ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA /FACEBOOK: 
ISABELCRISTINAOLIVEIRA
"Tenho um bar com o viés de entretenimento, jogo de futebol, 
samba de raiz, churrasco, a epidemia afetou de uma forma imensa, 
então estou mudando meu nicho, vou abrir uma mini feira , 
kitanda, para comercialização de Hortifruti, da agricultura familiar. 
Mantendo o bar só para tele entrega na pandemia e venda de 
bebidas para levar"

BEATRIZ GONÇALVES PEREIRA



Apicultura como fonte de renda do campo 
à cidade

Produzir, comercializar e fortalecer a cadeia produtiva da 
apicultura com melhorias e ampliação da produção, com foco na 
comercialização do mel e seus derivados, agre- gando valor aos 
produtos desde do apiário ao mercado. Fazendo com que essas 
iniciati- vas se tornem sustentáveis pois trabalhamos desde da 
produção à comercialização.

JACIRA ANDRADE DE JESUS /INSTAGRAM: @JACIRAAJ

LUCAS DE JESUS SANTOS /INSTAGRAM: @LUCASDEJESUS8

REJANE ANDRADE SOUZA /INSTAGRAM: 
@REJANEANDRADESOUZA
“Criação de abelhas APIS melifera com foco na produção de mel e 
cera entre outros produtos apicola e também o beneficiamento de 
cera, afim de agregar mais valor ao produto. Revenda de mel de 
abelha com ferrão e frutas da época produzidas na pro- priedade 
da família"

INSTAGRAM/ @APICULTURADOCAMPOACIDADE



Afroitas: Arte, estética e gastronomia

"Em conjunto, as três iniciativas pretendem desenvolver um 
projeto com fins de divulgação comercial, mas também de 
impacto social."

LUCILENE CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA /INSTAGRAM: 
@LENNEFERREIRA
"Uma produtora protagonizada por mulheres negras que viabiliza 
a carreira de artistas per- iféricas, especialmente negras"

TAYNÁ MAÍSA PASSOS DE OLIVEIRA /INSTAGRAM: 
@__EITAPRETA| @REGIONALAFETIVA
"O Ile Dun Artesanal é a cozinha patisseriê e confeitaria promover 
a doucura, simplicidade entre os ingredientes a partir de técnicas 
desta cozinha. Agregar todos esses fatores para que meus clientes, 
amigos e admiradores desfrute em seu paladar toda essa 
gostosura também trazendo toda uma identidade diasporica. "

MAÍRA LOURENÇO DE MELO /INSTAGRAM: 
@STUDIO_MAIRALOURENCO
"Serviços prestados por mim são de estética facial e 
entrelaçamento capilar. Não é apenas uma sobrancelha ou um 
cabelo trançado, é sobre através da renovação dar poder a cada 
pessoa que sai daqui, e uma mulher preta cheia desse poder é 
capaz de coisas incríveis'

Agricultas do Piemonte do Paraguaçu

"Fortalecer a necessidade de valorizar os produtos da Agricultura 
família, e a qualidade de meu produto."

LEIDIANE COATA PEREIRA /INSTAGRAM: @LEIDIANE_COSTA14

JOSELI DAMACENO CARDOSO SANTOS

EORLEIDE BARBOSA DA SILVA



Pretas Ubuntando

JESSICA OLIVEIRA BORGES FERREIRA /INSTAGRAM: 
@BAIANAJESSICA
"Trabalho cabelos crespos e cacheados, auxilio na transição 
capilar, faço Boxbraids, trat- amentos e atualmente também tenho 
o SOLTA MEU BLACK (que é a soltura dos cachos), enfatizo que o 
Espaço Nêga Flor é o único salão na cidade que trabalha 
especifica- mente com isso."

LUANA GOULART PEREIRA MARTINS DE MESQUITA 
/INSTAGRAM: @LUAANAMARTINSS
"Sou Body Piercer ou Modificadora Corporal, Tenho um Studio de 
Piercing, aonde pratico a arte dos adornos, com a finalidade de 
aumentar sua auto estima e obter mudanças estéticas"

ROSELI LUPEPSA MONTEIRO ARANTES /INSTAGRAM: 
@ROSY_LUPEPSA
"Trabalho com colocação e venda de mega hair, faço designer de 
sobrancelha e depil- ação com linha facial buço trabalho com 
preços acessíveis pois busco atender todos os padrões financeiros 
para que ninguém deixe de conhecer studio rosy lupepsa"

Projeto Conexão Lagoa

Nosso objetivo em comum é trabalhar com empreendedorismo 
local e social crescendo junto com nossa comunidade na geração 
de renda e novas oportunidades.

ELENIR DE MELO NASCUMENTO DOS SANTOS /INSTAGRAM: 
@MELOELLENN

SALETE ALEXANDRE RITIR/INTAGRAM: 
SALETEALEXANDRERITIR

BRUNO AVELINO DOS SANTOS /INSTAGRAM: 
@BRUNOAVELINO28



Entrelaçando saberes e fazeres afro 
baianos

"Nossa proposta é trazer os jovens da nossa comunidade para 
oficinas, de costura, moda e empreendedorismo negro, como 
gerar renda dentro e fora da nossa comunidade."

PATRÍCIA DE JESUS SANTOS /INSTAGRAM: @PATY_SANTOSS
"Há 8 anos faço bolsas, mochilas e acessórios com tecidos 
africanos, há 1 ano comecei a pro- duzir calçados."

ALISSANDRA NEVES DOS SANTOS /INSTAGRAM: @ALENEVES
"Loja virtual, de roupas casual femininas, que traz conforto e 
praticidade para o dia-a-dia."

ROMULO SALOMÃO LIMA DOS SANTOS /INSTAGRAM: 
@ROMULOSALOMAO12
"Rômulo Salomão è uma Marca Bahiana,que tem várias influencia 
de Etinicidades, que tem Al- gumas linhas de Roupas e 
acessórios."

Anastacia bag feitas de resíduo Têxteis

"A nossa proposta é produzir para terceiros e também 
produzirmos para ANASTACIA bolsas e acessórios feitos de 
resíduo têxtil, tecidos sustentáveis, de forma artesanal com baixo 
impacto na natureza, com mão de obra de costureiras externas 
locais aqui da baixada fluminense em Duque de caxias RJ"

DANIELLE DA COSTA FERREIRA

ROBERTO DE MORAES

ANA CRISTINA DA SILVA /INSTAGRAM: @ANASTACIABAG.RJ



Akuaba - resgatando práticas e memórias

JULIA CERQUEIRA MORAIS /INSTAGRAM: @FLORDEMAIOBIO
"A Flor de Maio é uma empresa familiar e ancestral que além dos 
absorventes de pano, produz conteúdo acessível sobre 
autocuidado menstrual e ginecologia natural. Oferecemos também 
o serviço de Doulagem e de Terapias em Ginecologia Natural. 
Nosso propósito é reconectar pessoas com sua ciclicidade 
sagrada."

LAURA OSSEI DALTRO DIAS /INSTAGRAM: 
@NETADEFRANCISCA
"Plataforma voltada para autocuidado através de práticas e 
saberes antigos, vindos de mul- heres Maranhenses, 
principalmente através das folhas."

ALANA DOS SANTOS SANTANA/INSTAGRAM: 
@SABOARIAPEDRADALUA
"Pedra da Lua é cosmética natural, intuitiva e biodegradável, feita 
com óleos e manteigas veg- etais e a terapêutica dos óleos 
essenciais e sabedoria ancestral."

Juventude quilombola em busca de 
empreender

"As empreendedoras gerem as marcas Flor de Maio, Saboaria 
Pedra da Lua e Neta de Fran- cisca e compartilharão de suas 
experiências com negócios que prezam pelo cuidado com o 
feminino e as memórias de saberes ancestrais. Além das trocas 
sobre ciclo menstrual, fisiologia e autocuidado ginecológico com 
perspectivas naturais, serão distribuídas para as 30 primeiras 
inscritas, kits com produtos das 3 marcas"

ELIZABETE SANTOS LOPES /INSTAGRAM:ELIZABETE SILVA
"Vendo bombons de chocolates, bolos de tapioca, macaxeira, trigo 
ainda faço bolos de aniversário, tenho cachorro quente"

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LOPES
"Trabalho muito com recuperação de roupas"

DILMA REGINA MORAES FERREIRA
"Cultivo hortaliças, e algumas ervas medicinais, meu trabalho é 
para minha sustentabilidade, e vendo pra minha comunidade."



Tudo que nós tem é nós

Planejamos desenvolver uma linha colab para autocuidado com a expertise de 
Mayra da Dona Morena, porém utilizando resíduos da produção Dona Terra, e 
insumos agro- ecológicos dos Matutinhos.

RIVANEZA MARIA DA SILVA 
/INSTAGRAM:DONATERRA.FERMENTADOS
"Produção de alimentos que se dedica a produzir de forma artesanal e 
utilizando técni- cas tradicionais, em especial a fermentação para a conservação 
natural desses de ali- mentos, com destaque para a Kombucha e o requeijão de 
castanha fermentado, que vem ganhando espaço no coração dos clientes."

KÁTIA FERREIRA DA SILVA /INSTAGRAM:OSMATUTINHOS2
"Trabalhamos com produtos naturais e produção de pães orgânicos, fazemos 
lanches veganos, carnes vegetais, doces e geleias naturais!"

MAYRA DE CASTRO PINHEIRO 
/INSTAGRAM:DONAMORENASABOARIA
"Saboaria natural que se preocupa com o meio ambiente,produtos carinhosos 
com o corpo e com o meio ambiente."

Fortalecimento da produção artesanal 
quilombola

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA

TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS

MONICA MOREIRA FERREIRA



Coletivo Educadora

A iniciativa tem como objetivo principal multiplicar conhecimentos em 
periferias da região metropolitana de Ribeirão Preto (SP) por meio de eventos 
lúdicos, artísticos e informais em modo que, a massa preta e periférica possa 
aprender a participar nas decisões e possa se sustentar em rede nesse período 
de impacto social e econômico causado pelo Novo-Corona vírus.

MARIA CAROLINA LOPES/INSTAGRAM:mariacarolina.lopes
"O COLETIVO EDUCADORA É UMA REDE DE PROFISSIONAIS MULTIPLICADORES 
DE SA- BERES INTERDISCIPLINARES, QUE ACREDITA NA EDUCAÇÃO POPULAR. E 
A PROPAGA POR MEIO DE AÇÕES LÚDICAS, ARTISTICAS E MUSICAIS."

CRISTIANE SILVA /INSTAGRAM:tiocrispoeta
"Sou artista de rua, uso da poesia, do rap e do teatro em minhas apresentações, 
por causa da pandemia tamo migrando a arte pra internet."

DENILSON CADETE SILVA /INSTAGRAM:Mano DCA
"Sou artista de rua trabalho com arte HIP HOP.''

Afrocolab Virtual

REJANE FERREIRA SOARES /INSTAGRAM:@ZWANGA_OFICIAL

ALCIMAR PASSOS GUEDES /INSTAGRAM:ALCIMAR.PASSOS

NÁDIA TATIANE ARAÚJO 
CORREA/INSTAGRAM:NÁDIA.ARAUJOSETE
"Trabalhamos com tranças e alongamentos e macramé, acessórios artesanais , 
tudo feito aqui com qualidade não quantidade por isso são peças unicas."

Pretas na massa

MARA CAMPOS DE OLIVEIRA /INSTAGRAM:MARA CAMPOS
"Mini pizzas preparadas artesanalmente"

EUNICE DE SOUZA SANTOS/INSTAGRAM:EUNICEDESOUZAS
"Tapioca da tia Gura, a tapioca feita com a melhor fécula de mandioca e 
recheada com amor."

SOLIENE LIMA DOS SANTOS



Dandaras em Movimento

"Idealizamos uma formação de empreendedorismo feminino, em quatro etapas, 
pautadas no Autocuidado, pertencimento, plano de negócios e comunicação."

LUILA DE PAULA E LIMA /INSTAGRAM:@LUILADEPAULALIMA

VIVIANE CONCEIÇÃO RODRIGUES/ 
INSTAGRAM:@MAGRELA_VIVIRODRIGUES

SOLIENE LIMA DOS SANTOS
SIRLENE GOMES DA SILVA / 
INSTAGRAM:@SIRLENEGOMES-RASTEIRINHA
"Espaço/Escola Educacional Afro. Que trabalha e se divide com três áreas de 
atuação: Massape Corpo e Movimento - Aulas de Capoeira Presenciais e 
On-Line, Aulas de Danças de Matrizes Africanas - Construções Coreográ�cas; 
Massape Capoeira e Acessório ( confeção e vendas de artesanatos afro) e 
Massape Produções e Evento - produção de eventos, workshopp, palestras e 
o�cinas.''

Casa de Xicas

"Uma loja colaborativa para empreendedores negros e negras.
Com espaços para criacao,formação,vendas,lançamentos e cuidado.”

ADRIANA LIMA BRAGA /INSTAGRAM:@DRICAACESSORIOS
"Trabalho com bijuterias tiaras turbantes e calças em viscose estampadas 
masculinas e femini- na."

MARIA HELENA DE SOUSA/ 
INSTAGRAM:@MENINANEGABIJUTERIA
"Bijuterias voltada para o estilo afro, peças exclusivas e atemporal.''

FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA LIMA / 
INSTAGRAM:@XICA_PILICA_ATELIE
"Xica é uma marca de turbante e acessórios. feitos com e emoções para 
mulheres e homens que além da belaza buscam uma conexão com sua 
ancestralidade através dos nôs, laços e cores. muitas vezes um encontro consigo 
mesmo. Xica uma marca virsseral."



Egbé Coletivo

ALEXANDRA DE SOUZA SANTOS /INSTAGRAM:@BIWAATELIE

TAUAN CARVALHO COUTINHO/INSTAGRAM:@BIXACOSTURA

CAMILA SANTOS NUNES /INSTAGRAM:@NUTCRIATIVA
"Bistrô de costura e Design afrocentrado. O que a Nut Criativa trás é inovação e 
criatividade, buscando referências na Terra Mãe: África. Criamos e costuramos 
bolsas e acessórios. Também reformamos peças, com planejamento e 
criatividade."

Stand coletivo de Empreendoras na 
estação do metrô

"Quiosque coletivo para venda de artesanato regional"

ROSÂNGELA COELHO OLIVEIRA /INSTAGRAM: @LANNYBOLSA

SANDRA REGINA ASSIS DE JESUS/ 
INSTAGRAM:@SREGINAASSIS

Afroquitandas

Produção de Quitandas quilombolas para comercialização nas comunidades, 
municipios e feiras quilombolas

ETELVINA SOARES MARTINS

MARIA APARECIDA SOARES MARTINS 

JOSÉ ANECLETO  SOARES MARTINS
"Empreendimento coletivo familiar para produção de quitandas quilombolas 
para comercial- ização nas feiras, e a clientes de dos quilombos vizinhos e 
cidades"



Turismo Rural Tradições Quilombola

Produção de Quitandas quilombolas para comercialização nas comunidades, 
municipios e feiras quilombolas

EDINALVARITADONASCIMENTO /INSTAGRAM:@RITADECHICO

PAULIANA RITA DO NASCIMENTO

SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO
"Com o intuito de desenvolver a comunidade e gerar renda pra mim, minha 
família e pessoas da comunidade, juntamente com minhas irmãs, Pauliana e 
Severina, tivemos a idéia de construir um Restaurante, onde nesse espaço 
poderíamos servir refeições, sobremesas, mas também at- ravés do Turismo, 
poderíamos ajudar mais nossa comunidade"

Krant Br | Truvart | Rafí

" Realização em conjunto um podcast através do Truvart, com objetivo de 
disseminar a cena cultural/artistitca/fazedora de Brasília. Tendo apoio direto da 
Krant e da Rafí (tanto na pro- dução do material, quanto no styling, apoio e 
execução do projeto).

JHONATHAN HEBERT PEREIRA SOUZA SILVA/ 
INSTAGRAM:@OJHONATHANH 

HUMBERTO ALENCAR DOS SANTOS JUNIOR/ 
INSTAGRAM:@HUMBRAA

DANIEL GOMES SOUSA /INSTAGRAM:@D_GOMS



Empoderamento Talentos Black
"Workshops e Consultoria para Empreendedores. Vamos fazer de forma remota, 
porém, em casos que podem que a gente encontre di�culdade faremos de 
forma presencial se- guindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde - 
OMS."

EMANUELE CRISTINA SANUTO BARBOSA 
MENDES/INSTAGRAM:@SANUTOPRODUCOES

DANIELLE JUSTINO 
SOARES/INSTAGRAM:@DANNYELLESOARESOFICIAL
"Trabalho na área da beleza e tenho uma coleção de toucas de cetim e 
acessórios para crespas e cacheadas estou sempre pensando em levar 
autoestima e emponderamento a mulheres negras mostrando que podemos 
ser mais do que nós somos ."

ANGÉLICA ZAGO/INSTAGRAM:@ANGELCOMUNICAÇÃO
"Somos uma agência de comunicação, atuando no mercado desde 2016, com 
os serviços de assessoria de comunicação, imprensa, produção de conteúdo, 
gestão das mídias soci- ais e consultoria para microempreendedores. 
Construimos pontes para contar narrativas de pessoas comuns."

Caminho Comemorações

"Produção de eventos culturais e sociais com a marca identitaria e estetica 
afrobradileira, prestando serviços de decoraçao, animaçao/som e bu�et 
afrodiasporico."

MILENA PINTO DE ALBERGARIA 
/INSTAGRAM:@MILENA_ALBERGARIA

TIAGO SACERDOTE DE JESUS DA SILVA/ 
INSTAGRAM:@TIAGO.SONORIZACAO

IARACIRA EVANGELISTA NASCIMENTO 
/INSTAGRAM:@CERIMONIALLAPISDECORSSA



Caixa das Pretas
''Um clube de assinaturas de produtos artesanais"

MARINA PAULINO BAIA DO 
NASCIMENTO/INSTAGRAM:@MARINAPAULINOPERSONAL- 
CHEF
"Entrega de refeições congeladas, molhos, geleias, massas, chutney artesanais."

CARLA MARIA BENEDITA SANTOS/INSTAGRAM:@CRIAS_DOCES
"A CRIA doces trabalha levando doçura para os momentos que vc precisa,pode 
ser naquela pausa no trabalho,naquele momento a dois assistindo uma série ou 
em comem- orações como mais um ano de vida daquela pessoa 
especial.Fazemos bolo,docinhos,do- nuts,panetone,brownie...''

MÁRCIA MARIA TEIXEIRA SANTIAGO
"Delivery de quentinhas, com expansão para pizzas de fabricação própria aos 
�nais de semana."

Emprega : oficina de costura

ANA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO 
SILVA/INSTAGRAM:@CRISCARVALHO

DANIELI CARVALHO SILVA /INSTAGRAM:@DANIELIICARVALHO
"Trabalho como designer de moda na criação de produtos feitos de tecido, 
tanto roupa quanto acessórios entre outros. Como designer trabalho no 
desenvolvimento de produto, coleções, pesquisa e também no processo e 
pilotagem.''

Pescadoras Artesanais Bene�ciarias
"Agregar outras pescadoras e agregar valor ao nossos produtos"

LUCIANA OLIVEIRA MACHADO/FACEBOOK:LUCIANA TEIXEIRA
DAYANNA BARROS DE SOUZA OLIVEIRA/ 

INSTAGRAM:@DAY_SOL_E_MAR ERLINEIA BARROS DE SOUZA 
OLIVEIRA VIANA/FACEBOOK:ELINEIA VIANA
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Pescadoras Artesanais Beneficiarias
"Agregar outras pescadoras e agregar valor ao nossos produtos"

LUCIANA OLIVEIRA MACHADO/FACEBOOK:LUCIANA TEIXEIRA

DAYANNA BARROS DE SOUZA 
OLIVEIRA/INSTAGRAM:@DAY_SOL_E_MAR 

ERLINEIA BARROS DE SOUZA OLIVEIRA 
VIANA/FACEBOOK:ELINEIA VIANA

Agência Fios Afro

"A Agência Fios Afro é uma empresa que se propõe a criar impacto na 
visibilidade de pessoas negres e seus empreendimentos. Objetivamos ser 
agentes transformadores em nosso território e formar novos agentes de 
transformação, através da Casa Fios (@�osaf- ro), um espaço de pertencimento, 
afeto, empregabilidade e comunicação social, criamos oportunidade de gerar 
renda entre pessoas negres."

MYLENNA SILVA CRATEÚS /INSTAGRAM:@FIOSAFRO

KATHLEN KARINE SILVA COSTA /INSTAGRAM:@TRANCASBLUEE

KELSON FONTINELE/INSTAGRAM:@FIOS_E_AFINS

Heranças africanas e Integradas
"O�cinas virtuais de técnicas de corte, costura e modelagem; amarração de 
turbantes e o�cinas de confecção de jóias."

EDUARDO VITO DA PAIXÃO 
NETO/INSTAGRAM:@ALAGBEDEJOIAS

LEANDRO FERREIRA DA 
SILVA/INSTAGRAM:@LEANDRO_SILVA_02
"Olá, meu nome é Leandro Ferreira juntamente com minha Sócia Honara Paixa 
criamos a marca Ayó Mesãn Ateliê, é uma loja que costura roupas da religião 
Matriz Africana e do dia-dia para rainha e reis."

ÁLEX SANTOS CARDOSO /INSTAGRAM:@IGBOARTE
"A Igbo Arte é uma empresa que atua no ramo de estamparia e confecção de 
roupas e acessórios."



SABORES DA CAATINGA

"Sabores da Caatinga, e um grupo produtivo familiar na área da agricultura, 
onde produz milho, feijão ,mandioca, abóbora, e as hortaliças (alface, rúcula 
cebolinha, cheiro Verde, tomate cereja, onde busca se estruturar melhor para a 
produção de alimentos de forma sustentável."

EVA SANDRA DAS NEVES PEREIRA

ROSILENE DAS NEVES PEREIRA

ADÃO DAS NEVES PEREIRA

Ahaza Preta! Empreendorismo e 
Autocuidado

"Empoderamento de nove mulheres pretas empreendedoras de Itacaré, através 
de mento- rias coletivas abordando técnicas de planejamento e gestão de 
negócios atrelada a fer- ramentas de autocuidado, marketing digital, e estética 
para construção da autoimagem positiva"

HUNDIRA SOUZA DA 
CUNHA/INSTAGRAM:@COMADREDINDINHA

MAISA SANTANA BACELAR 
REBOUÇAS/INSTAGRAM:@MAI_REBOUCAS

KAREN OLIVEIRA CRUZ /INSTAGRAM:@A.KARENOLIVEIRA

Ie Obirín

Confecção de costuras feminina com bordados rendas turbantes acessórios e 
placas"

SELMA JESUS DE SOUSA/INSTAGRAM:@SELMASOUSA

ANA ROSA GONZAGA DA 
PURIFICAÇÃO/INSTAGRAM:@ANAROSA5133

MARIA MARCIA FREITAS DE ANDRADE PEREIRA


