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ESTÚDIO ANIMADÍSSIMOS – 
AEROPLANO SOLUÇÕES VISUAIS 
LTDA

Desde 2016 o Estúdio Animadíssimos produziu mais de cem horas de desenhos 
animados para o mercado corporativo brasileiro.
Somos uma equipe com mais de trinta profissionais, e estamos no momento dirigindo 
nossos esforços para atuarmos também no universo do entretenimento infanto-juvenil.

Since 2016, Estúdio Animadíssimos has produced over one hundred hours of cartoons 
for the Brazilian corporate market.
We are a team of more than thirty professionals, and we are currently directing our 
efforts to also act in the universe of children's entertainment.

http://www.animadissimos.com.br
FABIO "WOODY" RABELO DE 
CARVALHO GUIMARÃES

MONUMENTAL SUPER

Monumental Super é um grupo de super heróis e quadrinhos publicados pela cherry do 
Brasil. O grupo aparece também em adaptações para cinema, series de tv, game e são 
monumentos públicos em diversas cidades, aonde cada um dos cinco heróis principais 
representam os cinco continentes.  

Monumental Super is a group of superheroes and comics published by Cherry do Brasil. 
The group also appears in film adaptations, TV series, games and are public monuments 
in several cities, where each of the five main heroes represents the five continents.

https://www.facebook.com/supertingaeabelhagirl/ LUCIANO DA LUZ MOUCKS

ROSARIO STUDIO FILMAGENS, 
PRODUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES 
CINEMATOGRAFICAS LTDA

Rosário Studio fundada  para atender o mercado cinematográfico. 
Sendo uma empresa de produção de filmes Originais ,especializada em Filmagem e  
Fotografia, Gravação de eventos e Publicidades, Edição de Filmes, Agencia de Casting de 
Atores e Figurantes e  Montagens Cenográficas.

As an Original film production company, specialized in Filming and Photography, Event 
Recording and Advertising, Film Editing, Casting Agency for Actors and Extras and 
Scenographic Editing

www.rosariostudio.com.br FABRICIO DO ROSARIO MOREIRA

OPENTHEDOOR STUDIOS

Openthedoor é uma produtora de filmes que atua na produção de materiais de pré-teste 
em animação para avaliar o conteúdo de filmes publicitários antes de serem produzidos. 
A segunda área de trabalho diz respeito à criação, desenvolvimento e produção de 
conteúdo audiovisual original.

Openthedoor is a film production company involved in the production of pre-test 
materials in animation to evaluate the content of advertising films before they are 
produced. The second area of focus relates to the creation, development and production 
of original audiovisual content.

https://www.openthedoorstudios.com/ LAURA MORALES

TERRA VERMELHA FILMES LTDA. 
EPP

Produtora audiovisual atuando desde 2000 em cinema e TV para mercados nacionais e 
internacionais. Entre  as séries, selecionadas: O Infiltrado, Mulheres de Aço, Sergio, Ellen 
Page’s Gaycation , One Strange Rock e Bandidos na TV.

Production company for film and television since 2000, operating both nationally and 
internationally. Distinguished series include the infiltrator (history) Women of steel (gnt) 
sergio (hbo) ellen page’s gaycation (vice) one strange rock ( disney ) and killer ratings 
(netflix)

www.redearthfilms.com GIDEON BOULTING

KOCRIA AUDIOVISUAL Produtora audiovisual de Brasília, especializada em desenvolver produtos e soluções 
criativas, que gerem conexões reais e extrapolem as barreiras das telas.

Audiovisual producer from Brasília, specialized in developing products and creative 
solutions that generate real connections and go beyond the barriers of the screen.

www.kocria.com.br WALDER JUNIOR

O QUADRO

A produtora o Quadro, em uma década de existência e mais de 30 filmes produzidos, 
se estabeleceu nacionalmente como um grupo que produz filmes jovens com temas 
relacionados ao amor, tratados de uma forma bem humorada e autoral, além do que 
realiza também diversos projetos de formação.

The production company O Quadro, in ten years of existence and after more than 30 
films produced, established itself nationally as a group that produces romcoms for the 
youth, with an auteurist approach, in addition to carrying out several projects for the 
formation of the public.

www.oquadro.net ANDERSON SIMÃO

COLETIVA DELAS A ColetivA DELAS é um hub criativo que produz experiências, conteúdos digitais e 
audiovisuais para impactar mulheres e LGBTs.

ColetivA DELAS is a creative hub that produces experiences, digital and audiovisual 
content to impact women and LGBTs.

https://www.coletivadelas.com/ SOPHIA DE LUCENA PRADO

MAB (MULTI ARTE BRASIL)

Somos inspirados pela diversidade de histórias que formam o Brasil. Valorizamos a 
educação, a cultura, o meio ambiente e a tecnologia como bases fundamentais de uma 
sociedade sustentável. Por isso, criamos e produzimos histórias que nos estabeleçam em 
um novo tempo, sempre com emoção e criatividade.

A production company inspired by the diversity of stories that make up Brazil. We value 
education, culture, environment and technology as fundamental bases for a sustainable 
society. Therefore, we create and produce stories that establish us in a new time, always 
with emotion and creativity.

www.mab.art.br PEDRO PONTES
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PROPONO CONSULTORIA CULTURAL

PROPONO é uma consultoria executiva que viabiliza projetos da Economia Criativa e 
executa Planos Públicos de Desenvolvimento Setorial. Dirigida pelo economista e gestor 
de projetos, Paulo Benevides, viabilizou centenas de projetos e realiza à 20 anos o NOIA 
– Festival do Audiovisual Universitário.

PROPONO is an executive consultancy that enables Creative Economy projects and 
executes Public Sector Development Plans. Directed by the economist, Paulo Benevides, 
it has made hundreds of projects feasible and has been carrying out the NOIA – 
University Audiovisual Festival for 20 years.

https://www.propono.com.br/ PAULO BENEVIDES

LUCIANO DA LUZ MOUCKS
Monumental Super é um grupo de super-heróis de quadrinhos que teve diversas 
adaptações para cinema, TV, games e são monumentos em várias cidades do mundo, 
representando também os cinco continentes do planeta

Monumental Super is a group of comic book superheroes that have had several 
adaptations for cinema, TV, games and are monuments in several cities around the 
world, also representing the five continents of the planet

cherrydobrasil@gmail.com LUCIANO MOUCKS

MONUMENTAL SUPER
Monumental Super é um grupo de super-heróis de histórias em quadrinhos que teve 
diversas adaptações para cinema, TV, games e são monumentos em várias cidades do 
mundo, representando também os cinco continentes do planeta

Monumental Super is a group of comic book superheroes that have had several 
adaptations for cinema, TV, games and are monuments in several cities around the 
world, also representing the five continents of the planet

https://filmfreeway.com/LucianoMoucks LUCIANO DA LUZ MOUCKS

ATELIER CULTURAL

Produziu diversas trilhas sonoras de filmes, animações e séries. Betinho de Victor Lopes, 
Henfil e Alcione de Ângela Zoé para Globonews.  Angel Vianna e Iluminados de Cristina 
Leal; Ibiúna e Chico Mário de Silvio Tendler. Além de um catálogo de 200 músicas, 
produz trilhas originais.

More than 20 movies, short animation, series and many events. Produced the music for 
the movie Betinho by Victor Lopes, Henfil and Alcione, by Angela Zoé for Globonews. 
Ibiúna and Chico Mário by Silvio Tendler.  Atelier Cultural has a catalog of 200 songs 
available for licensing and original music.

http://www.ateliercultural.com/musicos/ MARCOS SOUZA

NATRILHA PODCAST E TRANSMÍDIA

Empresa especializada em produção de conteúdo digital focada em podcasts. 
Atendemos demandas de empreendedores e empresas na busca por soluções de 
comunicação alternativa através do audiovisual digital, proporcionando uma maior 
interação entre marcas, consumidores e mercado. Vivemos o Podcast.

Company specialized in digital content production focused on podcasts. We meet the 
demands of entrepreneurs and companies in the search for alternative communication 
solutions through digital audiovisual, providing greater interaction between brands, 
consumers and the market. We live the podcast.

http://vcnatrilha.com.br/ RENAN CIRILO ALVES

SHOW ANIMAL
Conscientização das crianças nos tratamentos éticos com os animais. Três amigos e um 
cachorro falante (Um puppet do cachorro São Bernardo )dão dicas sobre cuidados com 
animais de estimação.

Children's awareness of ethical treatment of animals. Three friends and a talking dog (A 
St. Bernard puppet) give tips about pet care.

https://www.youtube.com/watch?v=YscwlvtbGAs&ab_
channel=EasyFilmes

SIMONE OGASSAWARA

FILME MULEQUE TÉ DOIDO 4 - 
MORREU MARIA PREÁ

O longa é o quarto filme da maior franquia de filmes do Maranhão. O projeto bateu 
todos os recordes de bilheteria de todos os tempos no estado, levando milhares de 
pessoas aos cinemas e mais de 15 milhões de visualizações nas plataformas digitais. O 
filme é uma superprodução maranhense.

The feature film is the fourth film in the biggest film franchise in the brazilian state of 
Maranhão. The project broke all-time box office records in the state, bringing thousands 
of people to theaters and more than 15 million views on digital platforms.

https://www.youtube.com/watch?v=tJO0MwT2VNk FRANCISCO DUARTE DA SILVA

LINCE ART EXPERIENCE LTDA.
A Lince Art Experience ltda. é uma produtora de conteúdo audiovisual que tem como 
bandeira primordial a colaboração com o desenvolvimento do mercado audiovisual na 
região centro-oeste do Brasil.

Lince Art Experience Ltd. is an production company whose primary banner is to 
collaborate with the development of the audiovisual market in the Midwest region of 
Brazil.

https://www.youtube.com/c/LinceFilmes GUILHERME MACHOVEC RAHNER

RENATA ACCIOLY PRODUÇÃO 
CRIATIVA

Na produção de conteúdo audiovisual e de eventos percorre temas como criatividade, 
empreendedorismo, cultura, impacto social e consumo consciente. 
Para o MIC BR 2021, traz o projeto de conteúdo audiovisual “CRIA SUA”, com o objetivo 
de viabilizar sua execução em outras regiões.

Produces audiovisual and events, bringing themes such as creativity, entrepreneurship, 
culture, social impact and conscious consumption.
For the MIC BR 2021, brings the audiovisual content project “CRIA SUA”, with the 
objective of enabling its execution in other regions.

www.criasua.com.br RENATA ACCIOLY

PRO-POLIS PROJECT

O projeto Pro-Polis foi criado com a intenção de levar a economia criativa ao nível mais 
amplo do seu conceito, unindo os principais fatores que impulsionam o desenvolvimento 
humano, tais como; educação profissional, arte, inteligência social, finanças, 
desenvolvimento de mercado.

The Pro-Polis Project was developed to take the creative economy to the broadest sense 
of the word. Unifying some of the main factors that can improve human development 
such as; professional education, art, social intelligence, finances, market development.

http://propolisproject.com/ RODGER LIRA SENA
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DNA'GUA
DNÁgua é um reality que apresenta o cotidiano de diferentes famílias ligadas aos 
esportes aquáticos. Onde revelaremos a origem da relação destes indivíduos com o mar, 
rios e cachoeiras.

DNAgua is a reality show that presents the daily lives of different families involved in 
water sports. We will reveal the origin of the connection between this individuals with 
the sea, rivers and waterfalls.

https://vimeo.com/328479004 RENATA CRISTINA PETERLINI

FILMJOIN Plataforma de entretenimento, com canal streaming, estúdio de produção e exibição 
colaborativa e fundo de investimento em pay-per-view.

Entertainment platform, with streaming channel, collaborative film production and 
distribution studio and pay-per-view investment fund.

https://www.filmjoin.com.br/ JOHNNY DIBARTOLO

ESTÚDIO BICUDO JUNIOR 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
AUDIOVISUAL LTDA

Estúdio Bicudo Júnior, "O Prazer de ser e fazer Arte", nosso slogan traduz a nossa 
missão de divulgar e valorizar a Cultura Nacional, através de nossa Arte, que são nossas 
produções de Animações e Oficinas de capacitações contribuindo com os Objetivos de 
desenvolvimento Sustentável.

Estúdio Bicudo Júnior, "The Pleasure of Being and Making Art", our slogan translates 
our mission of promoting and valuing National Culture, through our Art, which are our 
productions of Animations and Training Workshops, contributing to the Sustainable 
Development Objectives.

https://business.facebook.com/EstudioBicudoJunior/ DÁCIO MESQUITA BICUDO JUNIOR

VINDE VÊNUS

Vinde Vênus é uma série de tv documental que aborda a sexualidade como um direito 
fundamental. Ela retrata pessoas cujo direito foi negado por fatores sociais, fisiológicos e 
psicológicos, mostrando como elas encontraram um modo de vivenciar plenamente sua 
sexualidade, com liberdade e igualdade.

Vinde Venus is a documentary tv series dealing with sexuality as a human right. It 
portrays people in which this fundamental right is denied by social, physiological and 
psychological factors,  showing how they found a way to fully live their sexuality, with 
freedom and equality.

https://youtu.be/OFNgC7lFrfc ALESSANDRO YAMADA

AS MINAS GERAIS

As Minas Gerais é um projeto multiplataforma de promoção da equidade de gênero. 
Contempla podcast, vídeos de entrevistas e Festival em que são apresentadas conquistas 
e reflexões femininas. Estamos em busca de parceiros institucionais e patrocinadores 
para a continuidade do projeto.

As Minas Gerais is a multiplatform project to promote gender equality. It includes a 
podcast, interview videos and a Festival in which women's achievements and reflections 
are presented. We are looking for institutional partners and sponsors to continue the 
project.

http://asminasgerais.xyz THAIS POLIMENI

OTZI

Otzi é um empreendimento que mistura a mídia tradicional com a rapidez da internet. 
Propondo renovação de fórmulas do cinema e tv para mídia vertical com web celebrities 
e atores em propostas mais refinadas de produção audiovisual, trazendo o seu primeiro 
case: “AHistóriaéSua”.

Otzi is an enterprise that mixes traditional and web media, that proposes to recreate tv 
formulas for vertical videos and bringing actors with web celebrities, with an accurate 
digital engagement with a refined cinematography. Our first initiative is called “A história 
é sua”.

www.otzifilms.com BRENO ASSUMPÇÃO ZACCARO

PROFISSÕES DA ECONOMIA 
CRIATIVA

Profissões da Economia Criativa é um projeto multiplataforma voltado ao público 
jovem, com o intuito de apresentar carreiras profissionais não convencionais. Contempla 
podcast, websérie, Mostra Internacional, debates e um portal de informações.

Profissões da Economia Criativa is a multiplatform project which the main target is 
young students. We present unconventional professional careers through podcast, 
webseries, International Exhibition, debates and a website.

https://profissoeseconomiacriativa.com.br/
LEONARDO CÁSSIO DE ALMEIDA 
SILVA

VILLA-LOBOS PRODUÇÕES

Produtora atuante no mercado brasiliense desde 2009. Produz conteúdos audiovisuais, 
como o documentário O Prólogo (2013) e a série Fantástica Fábrica de Fakes 
(desenvolvimento), além de eventos. Foram mais de 20 mostras de cinema e 40 projetos 
de música, além de exposições e peças teatrais.

Production company active in Brasília since 2009. Produces audiovisual content, 
such as the documentary O Prólogo (2013) and the series Fantástica Fábrica de Fakes 
(development), in addition to events. There were more than 20 movie shows and 40 
music projects, besides to exhibitions and plays.

https://www.villalobosproducoes.com.br/ CAROLINA VILLALOBOS

MARAQ FILMES PRODUÇOES LTDA Nós somos uma Produtora Cultural, atuando em vários segmentos culturais da 
Elaboração à Prestação de Contas.

We are a Cultural Producer, operating in various cultural segments from Elaboration to 
Accountability.

https://www.maraq.com.br/ MARCELO CUNHA

MARAQ GESTÃO CULTURAL Nós somos uma Produtora Cultural, Registrada devidamente na ANCINE sob o Nº 38211. 
Atuando em vários segmentos culturais da Elaboração à Prestação de Contas.

We are a Cultural Producer, duly Registered with ANCINE under No. 38211. Acting in 
various cultural segments from Elaboration to Rendering of Accounts.

https://www.maraq.com.br/ MARCELO CUNHA
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STORM COMUNICAÇÃO E 
TECNOLOGIA LTDA

Jornalista com especializações em cinema e narrativa pela New York Film Academy, 
Massachusetts Institute of Technology e Universidade Estadual de Campinas. CEO do 
Grupo Storm. Escreveu, produziu e dirigiu filmes e séries exibidos na Globo, History, 
Cinemark, Globosat, Amazon Prime Video e Cultura.

Journalist with MBAs in cinema and storytelling from New York Film Academy, 
Massachusetts Institute of Technology and Universidade Estadual de Campinas. CEO 
of Storm Group. Wrote, produced and directed films and series aired on Globo, History, 
Cinemark, Globosat, Amazon Prime Video and Cultura.

www.grupostorm.com IARA CARDOSO DE ALMEIDA PINTO

DRUZINA CONTENT

Um premiada empresa que atua no mercado de produção cultural e audiovisual. Com 
mais de 15 anos de experiência na produção de conteúdo, a Druzina Content atualmente 
está presente em mais de 50 territórios pelo mundo nas mais diversas plataformas, 
canais e lançamentos nas salas de cinema.

An award winning company that operates in the cultural and audiovisual production 
market. With over 15 years of experience in producing content, Druzina Content currently 
has presence in more than 50 territories in the world in the most diverse platforms, 
channels and theatrical releases.

https://www.druzinacontent.com.br/ LUCIANA DRUZINA

STORM COMUNICAÇÃO E 
TECNOLOGIA LTDA

O Grupo Storm se inspira em criatividade e pensamento crítico para desenvolver 
projetos audiovisuais focados em sustentabilidade. Produzimos filmes, documentários, 
séries e branded content a partir de roteiros inovadores sobre ciência, tecnologia, meio 
ambiente, história e cultura.

Inspired by creativity and critical thinking, Storm Group produces audiovisual content 
that focuses on sustainability. We produce films, documentaries, series and branded 
content based on innovative scripts about science, technology, environment, history 
and culture.

www.grupostorm.com IARA CARDOSO DE ALMEIDA PINTO

CINE BRAZIL CIRCUITO

O Cine Brazil, desde 2016, realiza exibições de filmes nacionais e internacionais, em 
sessões gratuitas, produzidos, preferencialmente, de forma independente, promovendo 
formação de plateia, inclusão social, entretenimento, intercâmbio cultural e incentivando 
coproduções e networking.

Since 2016, Cine Brazil has exhibited national and international films, in free sessions, 
preferably produced independently, promoting audience formation, social inclusion, 
entertainment, cultural exchange and encouraging co-productions and networking.

https://sites.google.com/view/cine-brazil-circuit TATIANA BARTHEM

CINE BRAZIL CIRCUITO

Desde 2016, o Cine Brasil exibe filmes nacionais e internacionais, em sessões gratuitas, 
preferencialmente produzidos de forma independente, promovendo a formação de 
plateia, a inclusão social, o entretenimento, o intercâmbio cultural e o incentivo a 
coproduções e networking.

Since 2016, Cine Brazil has exhibited national and international films, in free sessions, 
preferably produced independently, promoting audience formation, social inclusion, 
entertainment, cultural exchange and encouraging co-productions and networking.

https://sites.google.com/view/cine-brazil-circuit/ TATIANA BARTHEM

OCEAN FILMS

A Ocean já produziu reality shows, séries de ficção, documentários, curtas e longas-
metragens, Trabalha em parceria com diversos canais e plataformas como Rede Globo, 
Turner Latin America, RTP, Globoplay, ESPN, Netflix e HBO tendo filmado em diversos 
países.

OCEAN FILMS is a TV and cinema production company , with offices in Rio de Janeiro, 
São Paulo and Florianópolis, Brazil.  
We have produced originals for companies such as HBO, ESPN Brasil, TV Globo, Turner 
Broadcasting Latin America and RTP Portugal, and we have worked in many countries.

http://oceanfilms.com.br JOAO RONI GARCIA

JOHNATAN RYDER ART

O Instituto Johnatan Ryder Art tem como missão promover oficinas a partir da 
criatividade. Trabalhamos para o desenvolvimento criativo e educacional para 
transformar positivamente a vida de crianças e adolescentes através da arte como forma 
de contribuir na construção de um legado mais inclusivo.

The Johnatan Ryder Art Institute's mission is to promote workshops based on creativity. 
We work for creative and educational development to positively transform the lives of 
children and adolescents through art as a way to contribute to building a more inclusive 
legacy.

https://www.johnatanryder.com/projetos JOHNATAN RYDER

ALL DUB ESTUDIOS

 https://alldub.com.br
Temos um histórico e uma missão que além de ser uma dubladora, trabalha a 
diversidade e inclusão, com projetos customizados para o mundo corporativo.
Dublamos para o português e espanhol, temos serviços de Audiodescrição, Janela de 
Libras, Legendagem Descritiva e traduções.

https://alldub.com.br  Specialist in Dubbing and Accessibility, for live products, pre-
recorded products and production for the corporate world related to ESG and inclusion 
of people with disabilities. Audio description subtitling, translation and subtitling for 
Portuguese and Spanish

www.alldub.com.br ANA LUCIA MOTTA
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CULT PROART - GESTÃO E 
PRODUÇÃO CULTURAL

A Cult ProArt - Gestão e Produção Cultural nasceu com a missão de criar elos e promover 
a economia criativa. Desenvolvemos projetos que impactam positivamente na cultura e 
sociedade, visando o entrelaçamento da cadeia produtiva das artes e a sustentabilidade.

Cult ProArt - Cultural Management and Production was born with the mission of 
creating links and promoting the creative economy. We develop projects that have a 
positive impact on culture and society, aiming to intertwine the production chain of the 
arts and sustainability.

https://www.instagram.com/cult_proart/          DÉBORA SOARES DOS SANTOS

FERVO PROJETOS CULTURAIS

Desde 2011, a Fervo Projetos Culturais realiza ações que contribuem com o 
desenvolvimento econômico do Brasil, através de projetos artísticos, criativos e 
inovadores na área de dança. Para um matchmaking com o mercado internacional 
apresenta a plataforma MERCADANÇA com 35 iniciativas do segmento.

Since 2011, Fervo Projetos Culturais has carried out actions that contribute to the 
development of Brazil's economy through artistic, creative and innovative projects in 
the dance field. For matchmaking the international market it presents the platform 
MERCADANÇA with 35 initiatives in the area.

https://fervoprojetos.com/ IRIS MACEDO

ESTRANHA COMPANHIA DE DANÇA-
TEATRO

A Estranha Companhia compromete-se com a experimentação da linguagem da 
dança-teatro, produzindo e inserindo novos paradigmas na dança contemporânea 
vinculado ao teatro. E nosso desejo é através das ações culturais possamos compartilhar 
a experimentação como modo transformativo na vida das pessoas.

Estranha Dance Company is committed to the experimentation of dance-theater 
language, producing and inserting new paradigms in contemporary dance linked to 
theater. Our desire is through cultural actions, share experimentation in a transformative 
way in people's lives.

https://estranhacompanhia.wordpress.com/ GABRIEL PALEARI

VIVÁ CIA DE DANÇA/ FONTINELLE 
CRIAÇÕES ARTÍSTICAS

A Vivá Cia de Dança/ Fontinelle Criações acredita na arte como elemento agregador e 
transformador social. Desenvolve em seus projetos um trabalho consistente de formação 
socioeducacional, incentiva a diversidade cultural brasileira; e contribui para a sociedade 
criativa, inclusiva e sustentável.

Vivá Cia de Dança/ Fontinelle Criações believes in art as an aggregating and social 
transforming element. Develops in its projects a consistent work of socio-educational 
training, encourages Brazilian cultural diversity; and contributes to a creative, inclusive 
and sustainable society.

PARALADOSANJOS PRODUÇÕES 
CULTURAIS LTDA ME

Somos uma trupe híbrida que criou 16 espetáculos, alguns deles com a colaboração de 
Clipa (Israel), Lume Teatro (Brasil), Conflux (Escócia), Legs on the Wall (Austrália). Nossas 
obras são físicas, visuais, repletas de acrobacias aéreas e danças verticais. Em 2021 
celebramos 21 anos de existência!

We are an hybrid troupe who created 16 shows, some of them with the cooperation of 
Clipa (Israel), Lume Teatro (Brazil), Conflux (Scotland), Legs on the Wall (Australia). Our 
creations are physical, visual, full of aerial acrobatics and vertical dances. In 2021 we 
celebrate 21 years of existence!

https://www.instagram.com/paraladosanjos/
MARCOS BECKER DE ALMEIDA 
BARBOSA

PROJETOS DE ARTES INTEGRADAS 
(PERFORMANCE / AUDIOVISUAL / 
MÚSICA)

Andreza se movimenta pela promoção de reflexões acerca do feminino, do albinismo 
e da deficiência, criando ações que envolvam temas como: acessibilidade, modos de 
acessar; existir e pertencer como dança, mulher e artista com deficiência, rompendo com 
padrões e estigmas capacitistas e/ou machistas.

Andreza moves to promote reflections about the feminine, albinism and disability, 
creating actions that involve themes such as: accessibility, modes of access; existing 
and belonging as a dance, woman and artist with disability, breaking with patterns and 
stigmas of ableism and/or sexism.

https://www.instagram.com/andrezaaguida
ANDREZA AGUIDA PEREIRA 
CAVALLI

FIT FLY

O Fit Fly é uma metodologia brasileira e circense criada em 2011.
Como produto, as possibilidades que o Fit Fly proporciona são diversas, desde aulas 
regulares até a capacitação de novos profissionais e sua inserção qualificada no mercado 
de trabalho.

Fit Fly is a Circus Brazilian  Method created in 2011.
As a product, Fit Fly offers many distinct possibilities including: regular classes,  
capacitation course for new professionals and their entrance in a qualified working 
environment.

https://www.fitflystudio.com.br/ ANA SOFIA LAMAS

CLENK COMPANY

A CLENK Company cria experiências mágicas e inovadoras para encantar um público 
universal através do original “Teatro Ilusionista”. Com espetáculos autorais que integram 
dramaturgia, movimento e ilusões, são 16 anos de experiência, inúmeras premiações e 
mais de 20 milhões de espectadores.

CLENK Company creates magical and innovative experiences to delight a universal 
audience through the original “Ilusionist Theatre”. With authorial shows that integrate 
dramaturgy, movement and illusions, there are 16 years of experience, numerous awards 
and more than 20 million spectators.

https://clenk.com.br/ MAICON CLENK

BEHI IDEIAS & NEGÓCIOS

Somos uma empresa criativa de soluções em Treinamentos Dinâmicos, Palestras 
Inspiradoras e Espetáculos temáticos. Nosso foco é provocar mudanças positivas através 
da criatividade e do relacionamento entre as pessoas, gerando resultados sustentáveis 
para os negócios e para a comunidade.

We are a creative company of solutions in Dynamic Training, Inspiring Lectures and 
Thematic Shows. Our focus is to bring about positive changes through creativity and the 
relationship between people, generating sustainable results for the business and the 
community.

https://www.behi.com.br/ CAIO VIANA DE OLIVEIRA
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MULTI PLANEJAMENTO CULTURAL

A Multi atua há onze anos na concepção, produção e gestão de projetos em artes 
cênicas, audiovisual, artes visuais, literatura e música. Sediada na Bahia, no campo das 
artes cênicas realiza montagem e circulação de espetáculos teatrais e circenses, além da 
produção de festivais e mostras.

Multi has been working for 11 years in the design, production and management of 
performing arts, audiovisual, visual arts, literature and music projects. Headquartered 
in Bahia, Brazil, Multi organizes and produces theater productions and circus shows, in 
addition to festivals and exhibitions.

www.multiplanejamento.com.br ANA PAULA VASCONCELOS

MANA PRODUÇÕES, COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS LTDA.-EPP

A Maná Produções é especializada na produção de grandes espetáculos de artes 
cênicas e integradas, produção de álbuns musicais, exposições de artes e execução de 
espetáculos de dança. Um seus principais produtos é o principal evento folclórico da 
América Latina, o Festival de Parintins na Amazônia.

Maná Produções is an agency specialized in producing large scale shows, music albums 
and art exhibitions, as well as dance performances. One of its main products is the most 
important folklore event in Latin America, the Parintins Festival, which takes place in the 
heart of the Amazon.

www.manaproducoes.com.br MARCIA NOGUEIRA

BAQUAQUA
O espetáculo Baquaqua, traz para cena a única biografia, que se tenha registro, de um 
negro escravizado no Brasil. A obra revela detalhes da trajetória extraordinária por 4 
continentes, expondo todas as atrocidades da escravidão e seus reflexos nos dias de hoje.

The show Baquaqua brings to the scene the only recorded biography of a black slave 
in Brazil. The work reveals details of the extraordinary trajectory across 4 continents, 
exposing all the atrocities of slavery and its reflections today.

@baquaqua_ WESLEY CARDOZO 

WEDO!

Art-tech que trouxe ao mercado digital o e-teatro.
Uma experiência inovadora no entretenimento que utiliza da tecnologia digital e as 
linguagens do teatro, cinema e game, proporcionando uma experiência imersiva para o 
espectador, na plataforma Teatro WeDo! - 1° Teatro Virtual 3D da América Latina

Art-tech that brought to the digital market the e-theater.
An innovative entertainment experience that uses digital technology and the languages 
of theater, cinema and game, providing an immersive experience for the viewer, on the 
WeDo Theater platform! - 1st 3D Virtual Theatre in Latin America

www.teatrowedo.com / www.wedoentretenimento.com 
/ Instagram.com/wedoentretenimento

CAROLINA GUIMARÃES

CABOCLAS PRODUÇÕES

A Caboclas Produções é uma produtora cultural que surgiu para criar, desenvolver e 
produzir projetos artísticos com foco nas artes cênicas, criando relações e cruzamentos 
com a literatura, artes visuais e audiovisual, através de temas que tragam significação 
política, poética, simbólica e emocional.

Caboclas Produções is a cultural production company that emerged to create, develop, 
and produce artistic projects focused on the performing arts, creating bonds and 
intersections with literature, visual and audiovisual arts, through topics that bring 
political,poetic, symbolic and emotional meaning

https://www.caboclas.com.br/ GABRIELLE ARAÚJO

BEEPECRIAOC ARTE

Agência de arte e produtora cultural desenvolvedora de projetos multimeios com 
produtos editoriais, cênicos e audiovisuais pela descentralização da cultura nacional 
brasileira. A empresa promove junto a parceiros o desenvolvimento sustentável das 
comunidades através do turismo de cultura e ecologia.

Art agency and cultural producer developer of multimedia projects with editorial, scenic 
and audiovisual products for the decentralization of the brazilian national culture. The 
company promotes with partners the sustainable development of the communities 
through cultural and ecological tourism.

https://beepecriaocarte.com PETER BOOS

O ALIENISTA

Produção e estreia da peça O ALIENISTA adaptação INEDITA do conto de Machado 
de Assis, com o ator Romulo Estrela como protagonista em um elenco de 12 atores e 
atrizes. Lei de Incentivo a Cultura do Governo Federal. Estreia em fev/21. Direção do 
premiadissimo Gustavo Paso.

Production and premiere of the play O ALIENISTA, an INEDITA adaptation of the short 
story by Machado de Assis, with the actor Romulo Estrela as the protagonist in a cast of 
12 actors and actresses. Federal Government Culture Incentive Law. Premiere Feb/21. 
Director of the award-winning Gustavo Paso.

www.epigenia.art GUSTAVO PASO

DOS PORQUÊS E DO NÃO-PODE-SER

Dos Porquês e Do Não-Pode-Ser é um solo teatral em arena, espacialmente adaptável, 
seja em palcos tradicionais ou em formato de intervenção de rua. Trata sobre 
normalidade, preconceito, aparências, autoaceitação, repressão, e convida a uma 
mudança de pensamento em prol da diversidade e da inclusão.

“Dos Porquês e Do Não-Pode-Ser” is a monologue play performed both on an arena 
stage and also as a street intervention. The show discusses topics such as normality, 
prejudice, appearances, self-acceptance and repression. It proposes a mindset shift 
towards diversity and inclusion.

https://dosporquesedonaopodeser.com/ Renan de Oliveira Mattei

GRUPO ENCANTO DO NORDESTE - 
UMARIZAL

O Grupo Encanto do Nordeste – Umarizal surge no ano de 1998 através de um grupo de 
jovens moradores do bairro COHAB (Conjunto Habitacional), que tinha como principal 
foco brincar as festas juninas locais, através de apresentações de teatro e apresentações 
de danças típicas nordestinas..

Grupo Encanto do Nordeste – Umarizal was created in 1998 through a group of young 
residents of the COHAB neighborhood (Conjunto Habitacional), whose main focus was 
to play the local June festivals, through theater presentations and typical northeastern 
dance presentations.

https://www.instagram.com/encantodonordeste/ Francisco Leonardo Alves de Souza



01

ARTESANATO

EMPRESA MINIBIO PORTUGUÊS MINIBIO EM INGLÊS SITE NOME REPRESENTANTE

DOUROPRETO BORDADO 
SOLIDÁRIO

O Coletivo, Ponto de Cultura,Prêmio TOP100 SEBRAE ,representante do Brasil no Encontro 
de Artesãos dos Paises do BRICS entre outros,trabalha o resgate cultural de técnicas 
artesanais e usa-as como agregadoras de valor a itens decorativos,utilitários e de 
vestuário feitos nas Comunidades rurais. 

The Group,Culture Point, TOP100 SEBRAE Award, Brazil's representative at the BRICS 
Country Artisans Meeting, among others, works on the cultural recovery of artisanal 
techniques and uses them as value-adding elements for decorative, utilitarian and 
clothing items made in rural communities.

Site: http://www.douropreto.org  Instagram? @
douropretobordados

EDUARDO ESPESCHIT BRAGA

PÁSSAROS DO SUL Formado na Escola Nacional de Belas Artes no Uruguai. Desde 2001 mora em 
Florianópolis onde criou e vem produzindo pássaros feitos com madeiras do mar 
incentivado pela aceitação no mercado local e turistas estrangeiros que tornaram-se 
clientes, fazendo de “Pássaros do Sul” um produto internacional.

Graduated from the National School of Fine Arts in Uruguay. Since 2001 he lives in 
Florianópolis where he created and has been producing driftwood birds encouraged by 
the acceptance in the local market and foreign tourists who have become customers, 
making "Pássaros do Sul" an international product.

https://barcadalua.com/passaros-do-sul/ ROSAURA CIBILS

FLODELIS.ARTESANATO A loja flodelis trabalha desde 2013 produzindo arranjos de flores decorativos . São peças   
produzidas a partir de materiais reciclados, pois, preocupamos com a sustentabilidade. 
Além de harmonia  e beleza , contribuimos com o meio ambiente e o bem estar dos 
clientes.

The flodelis shop has been working since 2013 producing decorative flower 
arrangements. They are pieces produced from recycled materials, because we care about 
sustainability. In addition to harmony and beauty, we contribute to the environment and 
the well-being of customers.

https://flodelisartes.negocio.site/ LISMAR FATIMA SILVA FELIX

CASA BELA ÁRVORE Nossa expressão de arte é totalmente inspirada pela natureza e pela técnica do bonsai, 
utilizando arames de aço, cobre, latão e alumínio. Nossas peças são exclusivas e 
produzidas integralmente à mão. Nossas criações incluem árvores, joias, centros de mesa 
e utilitários em geral.

Our art expression is totally inspired by nature and bonsai technique, using steel wires, 
copper, brass and aluminum. Our parts are exclusive and produced entirely by hand. Our 
creations include trees, jewelry, centerpieces and general utilities.

https://www.instagram.com/casabelaarvore/?hl=pt TÂNIA LÚCIA DOS SANTOS

TUCUM BRASIL Tucum Brasil é a Plataforma de Marketplace das artes indígenas do Brasil, um negócio de 
impacto que assessora, promove e comercializa artes indígenas de mais de 80 povos que 
vivem nas florestas, cerrados e centros urbanos produzindo incontáveis riquezas para a 
humanidade através de suas culturas.

Tucum Brasil is Brazil's Indigenous Arts Marketplace Platform, an impact business that 
advises, promotes and markets indigenous arts from more than 80 people living in 
forests, savannas and urban centers producing countless riches for humanity through 
their cultures.

www.tucumbrasil.com AMANDA SANTANA

LA MAISON SABOARIA Nossa missão é ressignificar a saboaria artesanal através de novas formas, texturas 
e aromas que unem criatividade, qualidade e responsabilidade sócio ambiental. 
Trabalhamos para disseminar a cultura de consumo sustentável de cosméticos, 
resgatando a magia dos cuidados com o corpo e com o Planeta.

Our mission is to give new meaning to artisanal soap through new shapes, textures and 
aromas that combine creativity, quality and socio-environmental responsibility. We work 
to spread the culture of sustainable consumption of cosmetics, bringing back the magic 
of caring for the body and the Planet.

https://www.instagram.com/lamaisonsaboaria/ VANESSA BARIONI V GOMES

ARTE E CURA Arte e Cura tem como missão elevar a autoestima e o poder pessoal  com acessórios 
artesanais e exclusivos com cristais, fios, metais, couro, matérias naturais e recicladas, 
eternizar lembranças com peças decorativas personalizadas e levar o conhecimento 
como fonte de cura e renda para quem precise.

Arte e Cura's mission is to raise self-esteem and personal power with handcrafted and 
exclusive accessories with crystals, natural and recycled materials, perpetuate memories 
with personalized decorative pieces and bring knowledge as a source of healing and 
income to those who need it.

https://www.instagram.com/_arteecura/ ÉRICA DE OLIVEIRA FONSECA
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DESIGN DE SUPERFÍCIE E A 
CULTURA BRASILEIRA

Projetos visuais com a técnica do Design de Superfície inspirados na cultura brasileira 
para segmentos da Economia Criativa (moda, cenografia, decoração, papelaria, 
revestimentos, embalagens...).
A brasilidade, a arte e o design agregando valor simbólico e econômico aos produtos e 
projetos criativos

Visual projects using the Surface Design technique inspired by Brazilian culture for 
segments of the Creative Economy (fashion, scenography, decoration, stationery, 
coverings, packaging...).
Brazilianness, art and design adding symbolic and economic value to products and 
creative projects.

https://avalentim.wixsite.com/designdesuperficie LUIZ ALEXANDRE VALENTIM

FLOW ESTÚDIO DESIGN

Somos um Estúdio de Design formado por mulheres, temos o maior orgulho por 
estarmos alinhadas ao ODS 5 da ONU, valorizando e incentivando a igualdade de gênero.

Auxiliamos pequenos empreendedores com a criação de uma Identidade Visual 
estratégica e todas peças de design gráfico.

We are a Design Studio formed by women, we are proud to be aligned with the UN's 
SDG 5, valuing and encouraging gender equality.

We help small entrepreneurs with the creation of a strategic Visual Identity.

www.flowestudiodesign.com.br NATÁLIA NERY

INQUADRO CULTURAL

INQUADRO CULTURAL é um ateliê de ARTES VISUAIS administrado pelo artista plástico 
JAILSON DANTAS RAMALHO, produções em artes desde o ano de 2000 em Brasília-DF 
- Brasil,  artes gráficas, serigrafia, xilogravura, linóleogravura, contato: 61 993098207 
e-mail: inquadrocultural@gmail.com

IINQUADRO CULTURAL is a VISUAL ARTS atelier managed by the plastic artist JAILSON 
DANTAS RAMALHO, art productions since 2000 in Brasília-DF - Brazil, graphic arts, 
serigraphy, woodcut, linoleum, contact: +55 61 993098207 e-mail: inquadrocultural@ 
gmail.com

https://inquadroculturaldf.blogspot.com JAILSON DANTAS RAMALHO

QUE PADRÃO É ESSE? | 
CONSULTORIA SOCIAL

Somos uma empresa alinhada ao ODS 5 da ONU que lida com o empoderamento 
feminino dentro e fora do ambiente corporativo. Realizamos consultorias que geram um 
diagnóstico que identificam o problema central da empresa, a fim de promover uma 
conscientização social voltada para a igualdade de gênero.

We are a UN SDG 5 aligned company that deals with women's empowerment inside and 
outside the corporate environment. We carry out consultations that generate a diagnosis 
that identify the company's core problem, in order to promote social awareness focused 
on gender equality.

https://www.linkedin.com/company/que-
padr%C3%A3o-%C3%A9-esse/?viewAsMember=true

RANIELE DUARTE DA SILVA

LIBRA BRANDING

Nosso negócio foi criado pelo desejo de oferecer às marcas serviços criativos e 
estratégicos de alto impacto em Design, Branding e Embalagens. Nós criamos nosso 
próprio método de trabalho de Consultoria Estratégica de Marcas - Ludovia© - 
acumulando resultados consistentes na Região Amazônica.

Our business was created from the desire to offer brands strategic and creative 
high-impact in Design, Branding and Packaging. We developed our own method to 
work with Strategic Brand Consulting - Ludovia©, accumulating consistent results 
in the Amazon region.

https://en.libranding.com/ BERNARDO MAGALHAES AQUINO

FEAT DESIGN
A Feat Design é uma agência de Design, Branding e Inovação, que atua com criação de 
marcas, comunicação digital e consultorias para inovação de produtos e serviços. Somos 
especialistas em Branding para gastronomia.

Feat Design is a Design, Branding and Innovation agency, which works with brand 
creation, digital communication and consultancy for product and service innovation. We 
are specialists in branding for gastronomy.

michela.designer@gmail.com
MICHELA CRISTIANE FRANÇA 
GOULART
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EDITORA ESCREVA Escritora, editora e mentora de novos escritores Writer, editor and mentor for new writers www.escrevalivros.com.br HULDA RODE

PERGUNTA FIXAR Temos um desafio e um propósito: ser uma pequena editora de livros relevantes e 
notáveis à sociedade. Para nós, o livro - enquanto substrato da cultura - é o efetivo 
instrumento para a disseminação do conhecimento. A Pergunta Fixar é difusora do saber 
e do engajamento social através da literatura.

We have a challenge and a concept: a small publisher of noble and relevant books to 
society. For us, the book - as a substrate of culture - is the most effective instrument for 
the knowledge dissemination. The Pergunta Fixar is diffuser of knowledge and social 
engagement through literature.

https://www.instagram.com/perguntafixar/ ANDREY DO AMARAL

EIS EDITORA A EIS Editora produz livros infantojuvenis de literatura abordando nosso folclore de 
conteúdo sócio-emocional. Para adultos, em geral, são contos e poesias. Somos 
especialistas em ilustração científica para área de saúde e promovemos shows infantis 
com música e contação de histórias.

EIS Editora produces children's literature books addressing our folklore with socio-
emotional content. For adults, in general, they are short stories and poetry. We are 
specialists in scientific illustration for the health area and we promote children's shows 
with music and storytelling.

https://eiseditora.com.br/     
https://iriamstar.com/

IRIAM GOMES STARLING

PERERÊ EDITORA Somos uma editora destinada a produção de livros de artista e outros gêneros literários. 
Nossos livros são artesanais, têm um acabamento único e tiragem limitada. 

Nossa missão é e conferir ao livro aspecto de arte objeto, que vai além de sua “mera” 
função.

We are an editorial dedicated to the production of artist books and other literary genres. 
Our books are handcrafted and have a unique finish and limited print.

Our mission is to give an art aspect to the object book, which goes beyond its “mere” 
function.

http://www.perereeditora.com LUCAS DINIZ
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ILEX GAMES

Marcelo Rigon, é o CEO e sócio fundador da Ilex Games fundado em 2010 focado na 
criação de jogos educativos até 2016. A seguir passaram a, também, criar jogos com 
propriedade intelectual original. O estúdio lançou trabalhou em mais de 250 jogos, 
sendo 6 destes originais.

Marcelo Rigon is Ilex Games' co-founder and CEO. The studio started on 2010 creating 
third-party titles and outsourcing until 2016. After that, they started creating original IPs 
as well. The team has worked on more than 250 games being six of them original titles 
owned by the company.

https://ilex.games MARCELO DE FREITAS RIGON

GPFOR CONSULTORIA, PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO LTDA

Game Designer com foco em Game User Research, Psicologia Cognitiva e Gestão de 
Projetos. Com formação como Técnico em Informática pelo Instituto Federal do Ceará 
e Graduação em Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará, além de 
atuação no ecossistema associativista nacional.

Game Designer focused on Game User Research, Cognitive Psychology and Project 
Management. Degree in Information Technology from the Federal Institute of Ceará and 
degree in Systems and Digital Media from the Federal University of Ceará, in addition to 
acting in the national associative ecosystem.

http://www.gameplan.com.br
ARISON HELTAMI RODRIGUES 
UCHÔA

GPFOR CONSULTORIA, PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO LTDA

Fundada em 2014, a GamePlan é uma Gametech criada para atender o mercado 
global de jogos, fornecendo inteligência, tecnologia e serviços. A GamePlan.DEV está 
situada em Fortaleza, Brasil e está voltada para o Desenvolvimento de Jogos, Pesquisa, 
Inteligência de Negócios e Gamificação.

Founded in 2014, GamePlan is a Gametech created to attend the global games 
industry, providing intelligence, technology and services. GamePlan.DEV is located 
in Fortaleza, Brazil and is focused on Game Development, Research, Business 
Intelligence and Gamification

http://www.gameplan.com.br
ARISON HELTAMI RODRIGUES 
UCHÔA

QUICK TIME PROJECT QUICK TIME PROJECT,  é um Site de produção e desenvolvimento de projetos autorais 
para o mercado de game e animação 3D de alta qualidade.

QUICK TIME PROJECT is a website for production and development of authorial projects 
for the game market and high quality 3D animation.

https://quicktimeproject.com/ EDER EWERTON

LIPSYNC KILLERS

Lipsync Killers é um jogo musical inspirado nas batalhas de lipsync, protagonizado por 
Drag Queens e Drag Kings.
O jogo é uma competição rítmica com elementos de RPG na qual é preciso sincronizar 
seus movimentos e evoluir seu personagem. Cheio de movimentos especiais, coletáveis 
e desafios.

Lipsync Killers is a musical game inspired by the lipsync battles starred by drag queens 
and drag kings.
The game is a rhythmic competition with RPG elements, in which the player needs 
to sync their moves and evolve their characters. Full of special moves, collectibles and 
challenges.

www.instagram.com/lipsynckillers RENAN RISO

OFICINA LÚDICA

A Oficina Lúdica  atua desde 2010 desenvolvendo jogos analógicos e digitais, livros, 
cursos presenciais e à distância, consultorias empresariais e treinamentos gamificados 
sob demanda. Nossos projetos visam a formação do indivíduo por meio do aprendizado 
e o jogo como ferramenta de mudanças.

Oficina Lúdica has been operating since 2010 developing board, card and digital games, 
books, on-site and remote courses, business mentoring and on-demand gamified 
training. Our projects aim at educating the individual through learning and uses games 
as a tool for change.

https://www.oficinaludica.com.br JULIA STATERI
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PRÊMIO BRASIL DE MODA 
INCLUSIVA

O Prêmio Brasil de Moda Inclusiva,  é uma iniciativa de moda aliada ao exercício da 
cidadania, aberta para participação de estudantes do sul do Brasil. O objetivo principal, 
do projeto, é incentivar alunos de moda, para a criação e produção de peças e roupas 
adaptadas para pessoas com deficiência.

The Brasil Inclusive Fashion Award is a fashion initiative allied to the exercise of 
citizenship, open to the participation of students from southern Brazil. The main 
objective of the project is to encourage fashion students to create pieces and clothes 
adapted for people with disabilities.

https://www.facebook.com/scmodainclusiva e https://
www.silvanalouro.com.br/equal-moda-inclusiva

JOSÉ CLAUDIO CORREIA DA SILVA E 
SILVANA LOURO

DOUROPRETO BORDADO 
SOLIDÁRIO

O Coletivo,Ponto de Cultura,Prêmio TOP100 SEBRAE ,representante do Brasil no Encontro 
de Artesãos dos Paises do BRICS entre outros,trabalha o resgate cultural de técnicas 
artesanais e usa-as como agregadoras de valor a itens decorativos e de vestuário,
feitos nas Comunidades rurais de Ouro Preto  . 

The Group,Culture Point,TOP100 SEBRAE Award, Brazil's representative at the BRICS 
Country Artisans Meeting, among others, works on the cultural recovery of artisanal 
techniques and uses them as value-adding elements for decorative, utilitarian and 
clothing items made in rural communities.

Site:http://www.douropreto.org  
 Instagram : @douropretobordado

EDUARDO ESPESCHIT BRAGA

PARANGOLÉS

A Parangolés, criada em 2018, busca promover o carnaval como um estado de espírito 
e a moda como ferramenta de transformação socioambiental. O reaproveitamento de 
resíduos têxteis e a utilização integral dos tecidos adquiridos são preceitos de base para 
a marca.

Parangolés, created in 2018, seeks to promote carnival as a state of mind and fashion as 
a tool for socio-environmental transformation. The reuse of textile waste and the full use 
of acquired fabrics are basic precepts for the brand.

www.useparangoles.com.br TAYNÁ HAUDIQUET

CLAUDIA CASACCIA DESIGN

Inspirada na arquitetura e no design minimalista, Claudia Casaccia cria suas peças 
utilizando-se da sua inquietude e criatividade. Elegeu a resina como o material principal 
de seus acessórios contemporâneos, pois é ela que traz a liberdade de criação de formas 
e cores únicas e exclusivas.

Inspired by architecture and minimalist design, Claudia Casaccia creates her pieces using 
her restless creative power. Resin is the main material of her contemporary accessories, 
as it brings freedom to mold unique and exclusive shapes and colors.

www.claudiacasaccia.com CLAUDIA REMBOWSKI CASACCIA

DESFILE SHOW ESTAÇÃO MODA 
SUSTENTAVEL

A ideia do Desfile é garantir uma apresentação moderna com o figurino todo 
desenvolvido com reutilização de tecidos contemplando o meio ambiente, sem deixar de 
lado o glamour que tem o universo da moda.

The idea of the Parade is to guarantee a modern presentation with the entire costume 
developed with the reuse of fabrics contemplating the environment, without neglecting 
the glamor of the fashion universe.

vaniaaudi@hotmail.com VANIA AUDI

DA TRIBU
Empreendimento da Amazônia, baseado nos princípios da sustentabilidade. Valorização 
dos saberes tradicionais dos povos originários. Produzem joias orgânicas e Biomateriais 
(fios e tecidos) com Borracha Amazônica, gerando renda a  comunidades ribeirinhas.

Amazon Enterprise, based on the principles of sustainability. Valuing the traditional 
knowledge of native peoples. They produce organic jewelry and Biomaterials (yarn and 
fabrics) with Amazon rubber, generating income for riverside communities.

datribu.com TAINAH FAGUNDES

JEANNINE LIMA KRISCHKE

Arte vestível, autoral, atemporal, portátil, polivalente, unindo artesanal, tecnológico, 
ecológico. Cria estampas digitais em edição limitada/ exclusiva, prêmios internacionais. 
Design: ergonômico, inclusivo, zero waste. Foco temático na Preservação: natureza, 
patrimônio e memória, brasilidade.

Wearable art, authorial, timeless, portable, versatile, uniting artisanal, technological, 
ecological. Creates digital prints in limited/exclusive edition, international awards. 
Design: ergonomic, all-inclusive, zero waste. Thematic focus on Preservation: nature, 
heritage and memory, Brazilianness.

https://artevestivel.wixsite.com/jeannineartwear/
artevestivelcolecoes   https://www.youtube.com/
channel/UCvKUoGuc9CcLRQv78nivf3A

JEANNINE LIMA KRISCHKE

FISALIS
Startup que une moda feminina, tecnologia e sustentabilidade. Os mostruários são 
apresentados em 3D virtual, com possibilidades de personalização de detalhes da peça. 
Roupas produzidas sob demanda, com materiais nacionais e/ou resíduos têxteis.

Startup that unites women's fashion, technology and sustainability. The showcases are 
presented in virtual 3D, with possibilities of customizing part details. Clothes produced 
on demand, with national materials and/or textile waste.

@fisalis.co LUCAS DIAS

ECOGITARE UNIFORMES 
SUSTENTÁVEIS

A Ecogitare tem como missão mostrar às empresas uma forma sustentável na escolha 
dos seus uniformes. Trabalhamos com tecido sustentáveis: orgânicos, tecidos desfibrados 
e tecidos ecopet. A fim de preservar nosso planeta e incentivar as indústrias a se 
tornarem ainda mais sustentáveis.

Ecogitare's mission is to show companies a sustainable way in choosing their uniforms. 
We work with sustainable fabrics: organic, shredded fabrics and ecopet fabrics. In order 
to conserve our planet and encourage industries to become even more sustainable.

https://ecogitare.webnode.com WAGNER JUNIOR NEVES OLIVEIRA
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CORES & CORAIS / STUDIO CORES

Cores & Corais é a moda brasileira pensada com estilo de vanguarda. Com foco no 
design têxtil via o Stúdio Cores, somos jovens, autênticos e urbanos. Com estilo único, 
abraçamos a criatividade independente e individualidade para motivar mulheres a 
manifestarem através das cores suas personalidades.

Cores & Corais is Brazilian fashion designed with avant-garde style. With a focus on 
textile design via Stúdio Cores, we are young, authentic and urban. With a unique style, 
we embrace independent creativity and individuality to motivate women to express their 
personalities through colors.

www.coresecorais.com.br / www.stcores.com.br
LETICIA SABOIA / GUIGA SABOIA ( 
NOME ARTÍSTICO)

PINK BOTO

A Pink Boto é uma marca de roupas paranese que busca trabalhar com estampas 
inspiradas na Amazônia, no Norte do Brasil e a na cultura alimentar paraense. A marca 
trabalha com modelagens e estampas próprias, realizando eventualmente parceria com 
outros artistas.

Pink Boto is a clothing brand from Paráthat seeks to work with prints inspired by the 
Amazon, Northern Brasil and the food culture of Pará. The brand works with its own 
modeling and prints, eventually partnering with other artists.

https://www.pinkboto.com.br/ JOÃO VICTOR COSTA
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ALEJANDRO BRITTES

Acordeonista de chamamé, realizou shows em mais de 10 países, venceu como melhor 
instrumentista em 1996 o festival de Cosquin/AR. Conceituado por Mark Brill, PHD em 
música da Uni. do Texas/EUA, livro Music of Latin America and the Caribbean, como um 
dos três principais acordeonistas da A. Latina.

Accordionist from Chamamé, he has performed in more than 10 countries, won the 
1996 festival in Cosquin/AR as best instrumentalist. Conceptualized by Mark Brill, PHD in 
Music at Uni. from Texas/USA, book Music of Latin America and the Caribbean, as one of 
the three main accordionists of A. Latina.

https://www.facebook.com/alejandro.brittes/ https://
twitter.com/AleBrittes  https://www.instagram.
com/alejandrobrittes/  https://open.spotify.com/
artist/4qWWdnZ79Cm8WCv297UaaO/about Youtude 
Alejandro Brittes *Oficial

MAGALI DE ROSSI

SCUBIDU MUSIC

Scubidu Music atua principalmente nestas áreas da indústria da música:
- Gestão de Carreira - atualmente trabalhando com o lendário Hermeto Pascoal
- Selo: mais de 30 lançamentos, incluindo Latin Grammy e outros indicados 
- Turnês Internacionais - mais de 100 turnês internacionais no Brasil

Scubidu Music is mainly active on these areas of the music business: 
. Career Management - currently managing Brazilian legend Hermeto Pascoal 
. Label -  more than 30 releases, including a Latin Grammy and multiple nominations
. International Tours - more than 100 international tours in Brazil 

https://www.scubidu.com.br FLAVIO DE ABREU

AIMEC BRASIL
A AIMEC (Academia Internacional de Música Eletrônica) é a maior rede de escolas de DJs 
do país  com 8 escolas no Brasil e uma em Portugal. Ela foi por cinco vezes votada pelos 
profissionais do mercado como a melhor escola de DJ/Produtor do Brasil.

AIMEC (Academia Internacional de Música Eletrônica) is the largest network of DJ and 
Music Production school from Brazil. With 8 schools in the country and one in Portugal - 
Lisbon, the school was voted the best DJ school from Brazil.

www.aimec.com.br RAFAEL ARAUJO

JAZZ TRANCOSO

O Jazz Trancoso faz parte do calendário cultural e proporciona às comunidades e aos 
turistas a oportunidade de participarem gratuitamente de apresentações musicais de 
qualidade. São belíssimas apresentações, transformando o local em ponto de encontro 
para apreciadores da boa música.

Jazz Trancoso is part of the cultural calendar and provides communities and tourists with 
the opportunity to participate in quality musical performances for free. They are beautiful 
presentations, transforming the place into a meeting point for lovers of good music.

www.jazztrancoso.com MARIA CLARA AMORIM

JOU PRODUÇÕES
Músico, compositor e produtor, Marcus Jou (Artístico), vocalista da banda Garotos do 
Parque, se apresenta em shows na modalidade Solo, Dupla & Banda, interpretando 
canções suas, e de artistas consagrados do Pop Rock

Musician, composer and producer, Marcus Jou (Artistic), vocalist of the band Garotos do 
Parque, performs in shows in the Solo, Double & Band modality, interpreting his own 
songs and those of renowned Pop Rock artists

https://marcusjourelease.blogspot.com/ MARCUS SANTOS DE LACERDA

BELIC ARTE.CULTURA
Belic Arte.Cultura Brasil  representa artistas em circuitos nacional e internacional, realiza 
festivais, curadorias, além de ter editora e gravadora própria. Planeja agora os circuitos 
2022-2025 para os artistas, e as próximas edições de festivais para o Brasil e Portugal.

Belic Arte.Cultura Brasil represents artists in national and international circuits, performs 
festivals, curators, besides having its own label and label. It now plans the 2022-2025 
circuits for artists, and the next editions of festivals for Brazil and Portugal.

https://www.belic.com.br/ ADRIANA BELIC

FESTIVAL MUCHO! // MUNDO GIRAS 
PRODUÇÕES

Sócio-diretor do Festival MUCHO! e  diretor da produtora cultural Mundo Giras, empresa 
nascida em 2010 com sede em São Paulo e que tem como objetivo desenvolver projetos 
culturais na América Latina. Membro da comissão diretora da Associação Latino-
Americana de Managers Musicais MMF LATAM.

Managing partner of Festival MUCHO! and also the director of cultural producer Mundo 
Giras, a company born in 2010 based in São Paulo that aims to develop cultural projects 
in Latin America. Member of the commission directive of the Latin American Association 
of Music Managers MMF LATAM.

www.mundogiras.com HERNAN HALAK

MATTOS PRODUÇÕES

A Mattos Produções atua há mais de 4 anos com agenciamento de talentos, produção 
musical, audiovisual, de eventos e ensino de arte e cultura no Ceará, com foco nas 
culturas do funk, do rap e da favela, promovendo a diversidade e a inclusão, através da 
valorização da criatividade da juventude.

Mattos Produções has been operating for more than 4 years with talent management, 
music, audiovisual, event production and art and culture education in Ceará, focusing 
on funk, rap and favela cultures, promoting diversity and inclusion, through valuing the 
creativity of youth.

https://www.mattosproducoes.com.br/ GABRIEL MATTOS
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AVANGI CULTURAL Especialista em PRODUÇÃO EXECUTIVA de PROJETOS CULTURAIS. Promovemos 
INTERCÂMBIOS CULTURAIS de artistas da América Latina no Brasil com apresentações, 
ações formativas, lançamentos e encontros artísticos, especialmente nas áreas de 
música, artes visuais, narração e literatura.

We are specialist in EXECUTIVE PRODUCTION. We promote CULTURAL EXCHANGES of 
artists from Latin America in Brazil with presentations, workshops, releases and artistic 
meetings, especially in the areas of music, visual arts, narration and literature.

https://avangicultural.wixsite.com/avangicultural/ AMANDA ALVES PRADO

GUSTAVO FIGUEIREDO

Pianista, compositor e arranjador, Gustavo Figueiredo lançou recentemente seu novo 
álbum, onde apresenta novas composições e releituras de obras de importantes 
compositores brasileiros, com uma linguagem que mistura o jazz contemporâneo e a 
música brasileira.

Pianist, composer and arranger, Gustavo Figueiredo recently released his new album, 
which show his own compositions and those of some important brazilian composers, 
with a mixture of Brazilian rhythms and contemporary jazz.

https://www.youtube.com/user/gtvfigueiredo GUSTAVO FIGUEIREDO

SERGIO GROOVE

Baixista, multi-instrumentista, Sérgio Groove tem identidade musical própria: extrai 
possibilidades sonoras do seu contrabaixo, transformando-o em outros instrumentos. 
Ainda, usa percussão corporal, beat box, solfejos e na sua pedaleira em looping prova, ao 
vivo, sua genialidade com sons universais

Bass player, multi-instrumentista, Sérgio Groove has his own musical identity: extract 
sonic possibilities from the Eletric Bass, transforming into another instrument. Using 
body percussion, beatbox, solfeggio and a loop station pedal proves your genius, in live.

https://www.instagram.com/sergiogroove/
SERGIO GROOVE (PAULO SERGIO 
MOURA DA COSTA)

ESPAÇO MADIBA

O Projeto Madiba Unidos do Bem fortalece as atividades culturais, visando selecionar o 
público periférico de maior vulnerabilidade social. 
Instruindo os jovens com os cursos de produção musical de áudio, percussão rítmica, 
harmonia funcional, aula de violão e curso de produção de áudio e vídeo. 

The Madiba Unidos do Bem Project strengthens its cultural activities, aiming to select 
the peripheral public with great social vulnerability. Providing audio music production 
curses, guitar lessons.

Instagram: https://instagram.com/
oficialcanalmadiba13?utm_medium=copy_link

FÁBIO KURIAKI VITORINO FERREIRA

CANAL MADIBA

INSTRUMENTOS MUSICAIS COMPACTOS COM MONTAGEM EM UMA ÚNICA BASE
Apresentação de equipamento diferenciado, todos compactos e tendo um único eixo 
para diversos instrumentos. Facilidade de transporte, conforto sem perder a qualidade 
de timbres e afinações.

COMPACT MUSICAL INSTRUMENTS MOUNTED ON A SINGLE BASE:
Presentation of differentiated equipment, all compact and having a single axis for several 
instruments. Ease of transport, comfort without losing tone and tuning quality.

https://instagram.com/oficialcanalmadiba13?utm_
medium=copy_link

FÁBIO KURIAKI VITORINO FERREIRA

O CANTOR, 100 CANÇÕES

O AudioMusicBook: O Cantor, 100 canções
Tem o propósito de lançar o livro multiplataforma e impulsionar a carreira do músico, 
artista, Leandro Peixoto Dias. Serão feitas as gravações e o lançamento de 100 músicas 
de sua autoria, 100 histórias biográficas ficcionais e 100 quadros artísticos digitais.

The AudioMusicBook: The Singer, 100 songs
Its purpose is to launch the multiplatform book and evolve the career of musician and 
artist Leandro Peixoto Dias. Recordings will be made and the release of 100 songs of his 
own, 100 fictional biographical stories and 100 digital arts.

https://view.genial.ly/6173bd81e9ef7b0d4f3f0e95/
presentation-o-cantor-100-cancoes

LEANDRO PEIXOTO DIAS

SÃO PAULO CHAMBER SOLOISTS

A SPCS promove a diversidade cultural, inclusão e acessibilidade através da música 
clássica no seu mais alto nível. Com ênfase em músicas de compositores brasileiros, 
latino americanos e pertencentes a comunidades minorizadas, buscamos uma sociedade 
mais inclusiva e com acesso mais amplo à cultura.

São Paulo Chamber Soloists promotes cultural diversity, inclusion and accessibility 
through classical music of the highest level. Featuring Brazilian and Latin American 
music, and composers from underrepresented communities, we strive for a more 
inclusive society with broader access to culture.

https://www.spcs.art.br/
MATTHEW THOMAS THORPE E/OU 
SHANDA OLANDOSKI
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SÃO PAULO CHAMBER SOLOISTS

A SPCS promove a diversidade cultural, inclusão e acessibilidade através da música 
clássica no seu mais alto nível. Com ênfase em músicas de compositores brasileiros, 
latino americanos e pertencentes a comunidades minorizadas, buscamos uma sociedade 
mais inclusiva e com acesso mais amplo à cultura.

São Paulo Chamber Soloists promotes cultural diversity, inclusion and accessibility 
through classical music of the highest level. Featuring Brazilian and Latin American 
music, and composers from underrepresented communities, we strive for a more 
inclusive society with broader access to culture.

https://www.spcs.art.br/
MATTHEW THOMAS THORPE E/OU 
SHANDA OLANDOSKI

FELINO
felino (Felipe Novachinski) é produtor musical independente graduado em composição 
e produção musical pela UFPR. Além de sua carreira artística solo, felino produz para 
outros artistas e produções audiovisuais.

felino (Felipe Novachinski) is an independent music producer graduated in music 
composition and production at UFPR. Besides his solo artistic career, felino produces for 
other artists and audiovisual productions.

https://novafelipe.blogspot.com/ FELIPE NOVACHINSKI

ELLEFANTE

Ellefante é uma banda que destaca-se nas melodias vocais e nas letras reflexivas. Após 
o lançamento dos dois primeiros singles, Ellefante foi convidada para uma turnê na 
Alemanha. Apresentaram-se no Porão do Rock, Festival “Timbre”, dos Festivais CoMA e 
Ocupa, e Indie Week Festival, no Canadá 2019.

Ellefante is a band that highlights vocal melodies and reflective lyrics. After the release of 
the first two singles, Ellefante was invited to tour in Germany. They performed at Porão 
do Rock, “Timbre” Festival, by the Festivals CoMA and Ocupa,and Indie Week Festival, in 
Canada 2019.

https://www.instagram.com/ellefanteoficial/ FERNANDO VAZ

FESTA @BSURDA

Maior festa LGBT de Minas Gerais. Com 12 anos a @bsurda hoje é um plataforma de 
eventos e ações sociais. Sediada em Belo Horizonte, além de participar de grandes 
eventos públicos da cidade, também promove ações junto a comunidade LGBT. Com 5 
artistas residentes e com um público médio de 1500 pessoas

Minas Gerais' largest LGBT party. With 12 years of history @bsurda has become an event 
and social action platform. Headquartered in Belo Horizonte, taking part in large public 
events and promoting social actions for the LGBT community. It has 5 resident artists and 
an average attendance of a 1500.

https://www.instagram.com/bsurda/ EDSON LUIZ

TUM TUM PRODUTORA

A Tum Tum Produtora está há 11 anos no mercado cultural da Serra Gaúcha 
proporcionando ações culturais na área da música e também de outras manifestações 
artísticas. Dentre seus principais produtos, estão a Mostra Tum Tum, que está na nona 
edição, e a carreira do músico Beto Scopel.

Tum Tum Producer has been in the cultural market of Serra Gaúcha for 11 years, 
providing cultural actions in the area of   music and other artistic manifestations as well. 
Among its main products are Mostra Tum Tum, which is in its ninth edition, and the 
career of musician Beto Scopel.

www.youtube.com/tumtumprodutora JULIANA PANDOLFO
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CONTEÚDO ARTE & TECNOLOGIA 20 anos atuando na consultoria e gestão de projetos em arte e cultura digitais com 
prêmios nacionais, estamos iniciando uma empresa Spin off especializada em tecnologia 
Blockchain.  Demonstrar os valores e potencialidades da tecnologia blockchain para 
museus, acervos, e todo o campo da cultura.

20 years working in consulting and project management in digital art and culture 
with national awards, we are starting a Spin off company specializing in Blockchain 
technology . Demonstrate the values and potential of blockchain technology for 
museums, collections, and the entire field of culture.

www.conteudo.co | www.conteudo.tech TADEUS MUCELLI

CORDA STUDIO Fotógrafo, professor e desenvolvedor de experiências com novos modelos narrativos em 
dispositivos de realidade virtual e aumentada a partir das técnicas de fotogrametria. Seu 
projeto atual envolve a preservação e valorização do patrimônio histórico por meio da 
combinação dessas tecnologias.

Photographer, teacher and developer of experiments with new narrative models in 
virtual and augmented reality devices using photogrammetry techniques. Its current 
project involves the preservation and enhancement of historical heritage through the 
combination of these technologies.

www.cordastudio.xyz GIOVANNI ROCHA

PROJETOS CULTURAIS - GERAÇÃO 
DE RENDA PARA OFICINEIROS

A MANGUECULTURAL  tem como missão promover geração de  renda a partir de oficinas 
em escolas públicas para o desenvolvimento de processos e políticas socialização para 
transformar positivamente a vida das pessoas e contribuir com uma sociedade mais 
próspera, inclusiva e sustentável

MANGUECULTURAL's mission is to promote income generation from workshops 
in public schools for the development of socialization processes and policies to 
positively transform people's lives and contribute to a more prosperous, inclusive 
and sustainable society

https://www.manguecultural.com.br/ MARCOS ELIAS DA SILVA

SYU EMPREEDEDORISMO S/A - 
TIMELINEFY

Timelinefy é uma plataforma que trabalha para a apresentação de conteúdos culturais 
e educativos na forma de linhas do tempo digitais. Ajudamos instituições e seus 
visitantes a visualizarem seus acervos, histórias e atividades de forma contextualizada, 
transformando informação em conhecimento.

Timelinefy is a platform that presents educational and cultural content in digital and 
interactive timelines. We help institutions and users visually navigate stories in a 
contextualized manner, transforming information into knowledge.

www.timelinefy.com TIAGO DE FREITAS SARLO

MUSEU ZABELÊ (MUZAB) O Museu Zabelê/MUZAB tem a missão de preservar a história, a memória e a cultura 
do antigo povoado Zabelê, promovendo o turismo cultural para o desenvolvimento da 
comunidade Novo Zabelê, se preocupando com o desenvolvimento humano através da 
arte educação no Museu.

The Zabelê Museum/MUZAB has the mission of preserving the history, memory and 
culture of the old Zabelê village, promoting cultural tourism for the development of the 
Novo Zabelê community, concerned with human development through art education 
in the Museum.

https://museuzabele.wixsite.com/site IDERLAN DE SOUZA SANTANA

DIALETO POLODOC PRODUÇÕES 
SOCIOCULTURAIS LTDA

A DIALETO é uma produtora multimídia, com mais de 20 anos de atuação. Hoje, 
além dos documentários étnicos, ambientais, históricos, e arquitetônicos, dedica-se 
a desenvolver na cidade de Ubatuba, o projeto “Memória do Futuro”, que é a primeira 
matriz de memória multidimensional do mundo.

DIALETO is a multimedia production company, with more than 20 years of experience. 
Today,in addition to ethnic, historical, and ambientals documentaries, it is dedicated 
to developing in Ubatuba city, the project "Memory of the Future", which is the first 
memory matrix multidimensional in the world.

www.dialeto.com VITO D'ALESSIO NETO

FUNDAÇÃO TRIUNFO A Iniciativa Fundação Triunfo busca potencializar indivíduos para criar transformações 
significativas em suas comunidades, através de mediação para a educação patrimonial 
por meio do jogo de RPG.

The Fundação Triunfo initiative seeks empower individuals to make significant 
changes on their communities trough mediation aiming the Patrimonial Education 
using RPG Games.

https://fundacaotriunfo.wixsite.com/my-site TCHELO ANDRADE


