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EMPREENDIMENTOS



 

AFARA

Marca  de  moda
masculina  que  celebra

a  cultura  afro-

brasileira  com  design
e  storytelling .



 

CÂMERA  CAUSA

Empreendimento  de
produção  audiovisual  que
realiza  oficinas  voltadas  a
grupos  em  situação  de
vulnerabilidade  social .



 
MULHERES-ANJO

Coleção  de  ilustrações
autorais ,  reproduzidas  em
tiragem  limitada  ou  em

objetos-arte  únicos .



 
POA  NA  RUA

Plataforma  on-line  para
mapear  eventos  de  rua  em

Porto  Alegre :  feiras ,

exposições  e  experiências .



 

TORUS

CIRCUITOS  CRIATIVOS

Núcleo  de  produção  de
conteúdo ,  circulação ,  difusão ,

imersão  e  intercâmbio  cultural :
residências  artísticas ,

exposições ,  circulação  de
acervos  e  projetos  de  

turismo  cultural .



 

CONVERGÊNCIA

AUDIOVISUAL

Estrutura  de  rede  de
negócios  do  Audiovisual ,

com  representatividade  nas
8  regiões  do  estado  do  RS ,

apoiada  em  grupos  de
trabalho  e  ações  de  network .



 

SIGMA  CINEMA

Promove  atividades  de
fomento  ao  Audiovisual

independente
brasileiro ,  conectando

as  produções
universitárias  com  o

público  geral .



 

LITERATURA  RS

Plataforma  dedicada  ao
mercado  editorial  e  à

divulgação  da  literatura
produzida  no  

Rio  Grande  do  Sul .



 

CULTURAL  MAPS

Plataforma  digital  que
trabalha  com

gerenciamento  de
conteúdos  de  eventos
socioculturais  diversos  

e  plurais .



 

GENGIBRE

Coletivo  de  Comunicação ,

que  supre  o  papel  de
planejamento  estratégico ,

atendimento  e  gestor  de
projetos .



 

ME  EMPRESTA

Acervo  Compartilhado
de  Moda  - Clube  de
assinatura  onde  o

cliente  tem  acesso  a  um
acervo  com  roupas  e

acessórios .



 

MERCADO  INQUIETO
DA  ECONOMIA

CRIATIVA

Visa  fomentar  novos
negócios  e  dar
visibilidade  a

empreendedores
criativos .

Primeiro  evento  em
novembro  de  2019 .



 

IBOKUN

Arquitetura
Afro-brasileira .



 

BIRÔ  DE  EVENTOS

Realização  de  eventos
de  negócios ,  com  o
objetivo  de  conectar

mulheres  para  o
empreendedorismo

feminino .



 

JACARTA
PRODUÇÕES

Produtora  de
conteúdo  para

cursos  de  educação
à  distância  (EAD).
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