
Potencializando a juventude empreendedora
de favelas e periferias no Rio de Janeiro.
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Este catálogo é resultado dos esforços de adolescentes e
jovens da Grande Pavuna vinculados à iniciativa Chama na
Solução 2022, oferecido pelo UNICEF em parceria técnica
com o CEDAPS, para divulgar os negócios desenvolvidos por
seus pares no território.

A organização do catálogo busca apresentar as ofertas
existentes de adolescentes e jovens e contribuir com a
inclusão produtiva desses sujeitos, aumentando sua renda
mensal. A ideia é que ele seja atualizado de tempos em
tempos, e que consiga inspirar outros negócios que poderão
ser incluídos em sua versão digital.
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Apresentação



Destacamos aqui as instituições identificadas no
território que incentivam e potencializam os  negócios
de adolescentes e jovens, ampliando as oportunidades
para esse segmento:

Arena Jovelina Pérola Negra: É um equipamento público
cultural, um espaço de difusão e geração de arte e cultura.
Acesse o Instagram: @arena.jovelina

Museu do Grafite: É uma associação fundada em 11 de
novembro de 2011 para registrar e reconhecer todo tipo de
escritura da arte de rua e suas cenas urbanas.
Acesse o Facebook /museudograffiti

Agência de Redes para a Juventude: É uma Metodologia
que apoia jovens de favelas e periferias do Rio a se
desenvolverem e a criarem ações nos seus territórios.
Acesse o Instagram: @_agencia

Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE: É uma
associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de
fins não econômicos, reconhecida como entidade de
assistência social que, por meio de diversos programas,
dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes,
possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral,
ingressando-os ao mundo do trabalho.
Acesse o site: https://portal.ciee.org.br

QG da cidadania: ONG voltada para o social e cidadania.
Oferece cursos gratuitos para jovens e adultos, espaço de
esportes e lutas e sala para educação inclusiva.
Acesse o Instagram: @qgdacidadania
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https://www.instagram.com/arena.jovelina/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/arena.jovelina/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


Iniciativa Um Milhão de Oportunidades - 1MiO – UNICEF:
É a maior articulação do Brasil pela inclusão produtiva de
adolescentes e jovens no mundo do trabalho decente.
Liderada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) reúne mais de 2.000 parceiros do setor privado,
sociedade civil, governos e jovens comprometidos em gerar
oportunidades para uma transição positiva da juventude da
escola para o trabalho.
Acesse o site: https://1mio.com.br

Recriando Raízes: Nasceu há 15 anos e tem como origem a
comunidade de Costa Barros, Zona Norte do Rio de Janeiro.
Esta história iniciou-se após a morte de um adolescente que
pediu ajuda para sair do mundo das drogas, levando Ilma
Rocha a criar um projeto social com o intuito de impedir que
outra vida jovem se perdesse para o crime.
Acesse o site: https://www.recriandoraizes.org.br

Luta pela Paz: Instituição que trabalha em comunidades
afetadas pela desigualdade e violência para que jovens
possam se desenvolver e contribuir para a construção de
sociedades seguras e inclusivas.
Acesse o site: https://lutapelapaz.org

Bem TV: Organização sem fins lucrativos comprometida em
formar jovens adolescentes e comunicadores.
Acesse o Facebook: /bemtv.oficial

Casa da Juventude da Pavuna: Espaço da Secretaria Especial da
Juventude Carioca (JUVRio), criada para ser um local de
aprendizagem para os jovens da região, sobretudo, aqueles
vulnerabilizados socialmente. A instituição desenvolve atividades
voltadas para saúde, educação, cultura e formação profissional.
Acesse o Instagram: casajuv.pavuna
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Destacamos, ainda, Coletivos Juvenis que dão suportes
aos adolescentes e jovens no território da Grande Pavuna:

Coletivo Viralata: Coletivo de profissionais de comunicação
e produção cultural para causas e movimentos sociais.
Acesse o Instagram: @coletivo.viralata

Coração Batuqueiro: Escola de Samba Mirim, que tem na
questão racial e no combate ao racismo seus principais objetivos.
Acesse o Instagram: @batuqueirocoracao

Feira Crespa: Projeto idealizado e realizado por jovens moradores
da Pavuna com o objetivo de valorizar a mulher e a beleza negra.
Acesse o Instagram: @feiracrespaoficial

Cores da Pavuna: Coletivo que busca revitalizar e ressigni-
ficar espaços que mais precisam na Pavuna.
 Acesse o Instagram: @coresdapavuna

Do Beco: Projeto de democratização do grafite na Pavuna
por jovens periféricos.
Acesse o Instagram: @arte.dobeco

Entrando com a Solução: Coletivo de adolescentes e jovens
do Pavuna comprometidos com a comunicação social, que
foi criado na iniciativa Chama na Solução 2022.

Ajudando e Apoiando: Coletivo de jovens da Pavuna
comprometidos com saúde mental e educação social, que foi
criado na iniciativa Chama na Solução 2022.

Palavra por Palavra: Coletivo composto por adolescentes e
jovens aqui do bairro da Pavuna comprometidos com a Arte
social, que foi criado na iniciativa Chama na Solução 2022.
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Doce Gourmet 
Brigadeiros, bolos, tortas

e copos da felicidade.
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 9h às 18h 
 Atendimento de segunda a domingo

(21) 99868 7080 @larigourmet

Lari Gourmet
Empreendedora: Larissa Augusta
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/zianetrancista @ziane_trancista (21) 99088 4343 

Trancista
Tranças Nagô, Box Braids

e muito mais.

Atendimento com hora marcada 

Ziane Tranças
Empreendedora: Joziane Santos



7h30 às 17h20

Manutenção

EV Manutenção
Empreendedor: Edson Vander

 Atendimento de segunda a sexta

21 98708 5457 

Serviços de manutenção em geral
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Aula de instrumentos de proteção
veicular. Limpeza de ar-condicionado.

cURSO DE MANUTENÇÃO

 9h às 18h 
 Atendimento de segunda a sexta

(21) 99059 9616 @jp.oliveira1711

JP Manutenção
Empreendedor: João Paulo
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 9h às 18h 

Variados sabores de doces e
trufas recheadas para festas.

 Atendimento de segunda a sábado 

Doces &trufas

(21) 97139 5337 @casadocerj 

Casa Doce
Empreendedora: Milena Carmo
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 10h às 20h 

Docinhos de festa e bolos no pote.
Temos pronta entrega.

 Atendimento de segunda a domingo

Doces de festa 

(21) 99086 4664 @docerecantooo

Doce Recanto
Empreendedora: Beatriz Ramos
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 8h às 18h 

Serviços de manicure e
embelezamento das unhas.

Studio de Beleza 

Studio Isa Brandão
Empreendedora: Isabelle Brandão

 Atendimento de segunda a sábado 

isabellecbs78@gmail.com(21) 97613 9380 

mailto:isabellecbs78@gmail.com
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 10h às 16h 

Serviços de manicure e
embelezamento das unhas.

Salão de Beleza 

Studio Isa
Empreendedora: Isabella Isidoro

 Atendimento de segunda a sábado 

(21) 96417 1002 @Isidoroisa_designer
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 8h30 às 19h 

Doces, tortas, salgados e cafés.

Confeitaria & Café

Aba Confeitaria & Café
Empreendedor: Daniel Martins 

 Atendimento de segunda a sábado 

(21) 96532 3475 @abaconfeitariaecafe
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 9h às 18h 

Extensão de cílios, hydragloss e bbglow

Studio de beleza

Studio Natália Cardoso
Empreendedora: Natália Cardoso

 Atendimento de segunda a sábado 

(21) 97062 1081 @nataliaclinicbeauty 



 9h às 12h 

Revendedora
Yakult

Revendedora
Empreendedora: Alcileia Brandão

 Atendimento de segunda a sexta
(dias alternados)

(21) 99170 4058 

15



Período noturno

Técnico em refrigeração e climatização.
Manutenção em geral.

Técnico em refrigeração

RI Refrigeração
Empreendedor: Raphael Isidoro

 Atendimento de segunda a sexta

(21) 97504 0442  @raphael.isidoro
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Horário agendado

Transporte com segurança e conforto
para passeios, eventos e outros.

Motorista particular

DM Transporte
Empreendedor: Danniel Martins

 Atendimento de segunda a domingo

(21) 99153 4263 @dannielmrts
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9h às 19h

Serviços de depilação e limpeza de pele.

Esteticista

Studio Dani Cliver
Empreendedora: Daniele Cliver

 Atendimento de terça a sábado 

(21) 99351 4594 @institutodanicliver 
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Estética e beleza

Studio Luiza Cliver
Empreendedor: Luiza Cliver 

10h às 18h
 Atendimento de terça-feira a sábado 

(21) 99415 3095 @luizacliver 

Design de sobrancelhas.
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Bijuterias

Olha o Corre
Empreendedor: Maya Antunes 

Sábados (Feira Praça XV)
Domingos (Feira da Glória)

@olhaocorre 

Bijuterias e jóias em aço personalizáveis. 
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Artesanato & Brechó

Arte & Flores
Empreendedora: Rita de Cássia

Artesanato, arranjos de flores e
vendas de roupa de cama.

(21) 97701 6808

9h às 18h
 Atendimento de segunda a domingo 
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Com agendamento

Salgados & cozinheiro

Gabriel Salgados
Empreendedor: Gabriel Costa

 Atendimento de segunda a domingo 

(21) 98034 2445  

Salgados para festas, eventos
e serviço de cozinheiro.
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Com agendamento

Trancista

Dani Tranças
Empreendedora: Danielle Gomes

 Atendimento de segunda a sábado 

(21) 96680 7460   

Especialista em tranças afro.



24

Plantão de 24 horas 

Cuidadora

Arte de Cuidar
Empreendedora: Daniele Cruz

 Atendimento de segunda a domingo 

(21) 98526 3476   

Cuidadora de idosos plantonista.
Serviço de excelência e qualidade
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Com agendamento

confeitaria

Doce Gourmet
Empreendedora: Letícia Oliveira

 Atendimento de segunda a domingo 

(21) 97527 8267    

Doces e bolo de pote.
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AS Artesanato

Artesanato & Brechó
Artesanato sustentável e brechó.

Empreendedor: Amanda Santos

(21) 96668 6396 

9h às 18h
 Atendimento de segunda a domingo 



Ficha Técnica:
IDEALIZADORES:

Jovens Grupo Inclusão Produtiva 
Jonatan Peixoto de Castro
Tainara Santos Rodrigues
Italo Roberto de Moura Soares
Yasmym Brenda Mendes Cruz
Nathalya de Oliveira
Joyce Teixeira da Silva
Luiz Anderson B. Menezes
Pedro Lucas Brandão Lopes
Thamiris Santos Rodrigues
Lorena Martins da Costa Nascimento
 
INICIATIVA
Chama na Solução: Fundo das Nações Unidas (UNICEF) 
Apoio Técnico: Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) 
Diagramação e Projeto gráfico: Target Assessoria de Comunicação
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Iniciativa Parceria Técnica Realização


