


ZUMBI VIVE AQUI
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos

Humanos – SEASDH , a Superintendência de Igualdade Racial -
SUPIR , O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Oswaldo Neves
– CADON , apresentam o Projeto ZUMBI VIVE AQUI!

(PROJETO ZUMBI VIVE AQUI/Vila Cruzeiro – Complexo da Penha,
Datas: 19, 28 e 29/ 11/2011

Patrocínio: Petrobras e SEPPIR

Apoio: Sub-Secretaria de Articulação Institucional / 
Superintendência de Direitos da Mulher/ Conselho Estadual dos 

Direitos do Negro/ SEPPIR/ Comissão de Igualdade Racial 
OAB/Rio – CIR/RIO



Descrição do Projeto : 
Conjunto de atividades sociais, culturais, educativas e sócio-
econômicas em comemoração ao dia Nacional da Consciência
Negra – 20/11 , com os objetivos principais: Proporcionar à
comunidade de Vila Cruzeiro (Complexo da Penha) um conjunto
atividades alusivas ao legado da comunidade negra brasileira nos
aspectos sociais, econômicos e culturais;
Oferecer a 3 (três) escolas públicas locais debates e conteúdos
inclusos Lei 10.639, estimulando sua implementação curricular;
Oferecer serviços sociais para o fortalecimento da inclusão e
cidadania;
Estimular grupos locais em atividades produtivas com recorte
étnico/racial para a geração de emprego renda;
Oferecer à comunidade de Vila Cruzeiro o primeiro evento em
comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.



19 DE NOVEMBRO DE 2011

Ação Social
Serviços sociais oferecidos à população local – saúde,
divulgação dos serviços da Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos, orientações sobre cuidado pessoal (corte de
cabelo) e higiene bucal (aplicação de flúor), recreação para as
crianças, orientação jurídica(Comissão de Igualdade Racial –
CIR/OABRJ), aferição de pressão arterial e medição de glicose,
expedição de documentação civil (IFP), cadastramento para
vagas de empregos na rede hoteleira, e de atendimento às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Local: CIEP Brandão Monteiro
Horário: 9h às 14h
Estimativa de público atendido: 900 pessoas



FOTOS:

Medição de pressão arterial e 
Glicose

Equipe da Subsecretaria de Articulação 
Institucional



Equipe CORREIOS

Comissão de 
Igualdade Racial –
CIR/OAB/RJ



Equipe SIND RIO-Cadastramento
para empregos na rede hoteleira

Animação para crianças



Recreação para crianças da comunidade



Recreação para crianças da comunidade
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Feira de Mulheres Negras Empreendedoras 
“Acordo de Damas”
Stands de vendas e exposição de acessórios (roupas,
artesanatos, bijouterias, acessórios, trançadeiras, materiais
recicláveis etc...). As atividades comandadas por mulheres
negras , tem por objetivo estimular grupos locais no
estabelecimento de futuros negócios com recorte
étnico/racial capazes de gerar renda e trabalho à
população local.
Local: Campo do Ordem e Progresso
Público alvo: Comunidade local
Horário: de 15h às 19h
Público circulante: Cerca de 1000 pessoas



As empreendedoras
• Ana Lúcia C. Rocha : moradora da Vila Cruzeiro, há cerca de 6 anos, junto com 

outras “costureiras”, vem se especializando na confecção de “roupas de santo”. 
Grife “TOBOSSI”;

• Josina Maria da Cunha: professora, ativista dos Movimentos Sociais desde o início 
dos anos 80, encontrou na arte de confeccionar roupas com identidade étnica a 
sua forma de contribuir para a valorização da cultura afro-brasileira há mais de 15 
anos. Sua grife, “AFROJÔ”, foi acompanhada pela Incubadora Afro-brasileira;

• Anailda Souza Andrade: educadora da rede municipal de São João de Meriti, 
bailarina, artesã, ativista do Movimento de Mulheres Negras desde o início dos 
anos 80. Seus acessórios e bijouterias tem como características as técnicas com 
miçangas e homenagens aos Orixás. Sua grife “YALODÊ”

• Maria Luiza C. Pinheiro: artesã, ativista do Movimento de Mulheres Negras, 
integrante do Fórum Estadual de Mulheres Negras/RJ. Grife “ARTE COM AS MÃOS”. 
Produto: bijouterias e acessórios femininos feitos com retalhos de pano;



• Cláudia Talitah: nasceu no Rio Grande do Sul e veio para o Rio de Janeiro, há cerca 
de 8 anos,  com seu talento e novas técnicas de trançagem de cabelos étnicos. 
Grife “QUILAMÚ”;

• Marizete Ferreira: moradora de madureira, é bailarina e uma das fundadoras do 
Bloco Afro Agbara Dudu, que surgiu no Rio de Janeiro, há cerca de 30 anos! 
Ativista do Movimento Negro desde o início dos anos 80, sempre empregou a 
“estética negra” aos seus trabalhos como artesã nos eventos que antecederam a 
Feira de empreendedoras ACORDO DE DAMAS. Seus produtos tem como 
característica o bordado com miçangas, em camisetas alusivas aos Orixás;

• Luena Garcia Mello: a família Garcia é uma das percussoras em artesanatos com 
motivos étnicos, no Rio de Janeiro, com experiências passadas de geração para 
geração. Sua grife “BAZAFRO”. Produto bijouterias confeccionadas com viés 
(acabamento de roupas)



Fotos:
Banner divulgação.

Expositora
Ana Lúcia – Grife TOBOSSI 
Produto: Confecção de “roupas de 
Santo”



Sra Creuzelly Ferreira – COPPIR/
São João de Meriti
e expositora Maria Luiza.

Vista parcial 
estrutura da Feira 
de 
Empreendedoras 
Acordo de Damas   



Expositoras – Grife Arte com 
as mãos – Produto: 
Confecção de bijuterias com 
retalho de pano

Expositora Luena Mello
Grife Bazafro – Produto: 
Confecção de bijuterias e
acessórios com Viés.



Produto  da grife “YALODÊ”, bijouterias em 
Miçangas – homenagem aos Orixás.

Vista parcial da montagem dos 
stands (desks 3X3 com 1 mesa e 
4 cadeiras)           
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Programação artística
Roda de samba – “Nosso Lance”, “Resistência”, “Imperô”,
“Pelé”, Ballet afro Mayra Avellar– Cia Étnica de Dança;
pagode, DJ`s ; show Arlindo Cruz e banda encerramento com
Grande roda de Samba com “Cacique de Ramos” e artistas da
comunidade.

Local: Campo do Ordem e Progresso
Público alvo: comunidade local
Horário: das 17h as 1h
Público estimado: 20 mil pessoas



Fotos:

Palco 



Show ZUMBI VIVE AQUI
• O conceito artístico para o show do projeto Zumbi Vive Aqui, na vila cruzeiro, teve 

com base a exaltação às raízes quilombolas da região do complexo da Penha. Dar 
visibilidade aos grupos urbanos de resistência cultural afro-brasileira como as 
animadas Rodas de Samba dos grupos IMPERÔ, EXISTÊNCIA,PELÉ e NOSSO LANCE 
oriundos de vários pontos da Vila Cruzeiro. Os grupos são compostos por jovens 
negros, em situação de sub-empregos e tem na música o sonho de ter uma vida 
melhor.

• Seguindo a linha conceitual do show apresentamos a jovem Mayra Avelar, 
moradora da Vila Cruzeiro, componente da Cia.Étnica de Dança, prêmio Nobel da 
Paz para jovens em 2008, pelas mãos do Bispo Desmond Tutu, estuda ciências 
sociais na UFRJ, dança desde os 16 anos começou num projeto social do IBISS, na 
vila Cruzeiro.

• Finalizando com Arlindo Cruz, artista renomado e fundador do bloco Cacique de 
Ramos, na Leopoldina, o próprio Grupo Cacique de Ramos e participação especial 
de Gabrielzinho de Irajá, jovem de 15 anos com deficiência visual que vem se 
destacando nas maiores rodas de samba da cidade, desde os 8 anos de idade.



Banner de fundo de  
palco (10X7m)

Montagem do palco em 
alumínio q30, medindo 
10X8X1,40m



Montagem de P.A

Equipe de Brigadistas



Equipe de apoio 
comunidade

Entrada do Campo do Ordem



Produção/SUPIR/CADON/
PETROBRAS

Produção/CIR/OABRJ/CEDINE/
CADON



Produção

Wânia Santana, Marcelo Dias e 
Ruth Pinheiro



Assessoria SUPIR

Sr.Marcelo Dias e assessoria 
SUPIR       



Convidados Área VIP (Profa. 
Clarisse Lima, Gabrielzinho de 
Irajá, Rodrigo FCP/RJ

Produção



Família Arlindo Cruz e 
Marcelo Dias

Produção Arlindo Cruz



Camarim Arlindo Cruz (Paulo Roberto –
CEDINE/ Marcelo Dias – SUPIR) à direita, 
Arlindo Cruz e “Binha” Presidente da 
Associação de Moradores da Vila Cruzeiro



Camarim Arlindo Cruz 
e Gabrielzinho do Irajá

Área VIP (Dra, Berenice Aguiar e 
Jurema Batista)



O casal de apresentadores Augusto Bapt  e Rita 
Monteiro

Apresentador



Perfil apresentadores
• Bapt (Carlos Augusto Baptista)

• Compositor, Produtor Musical, Escritor,  cantor e ativista do movimento social 
desde o final dos anos 80.

• Atuou como animador cultural de 1992 a 1998, no Programa Especial de Educação 
da Secretaria Estadual de Educação/RJ;  Apresentador do espetáculo “Menino no 
meio da Rua”, no teatro João Caetano  e Vila  Lobos; sob a influência do jongo da 
Serrinha, funda o grupo Caixa Preta, em 1998, e já gravou dois cd’s.

• Composição gravadas pela Banda Black Rio ( turnê pela Europa, Japão e Reino 
Unido, em 2010).

• No ano de 2011 também se destacou como apresentador e fez participações 
especiais nos eventos “ I Prêmio jornalista Abdias Nascimento”, no teatro Oi Casa 
grande; Sesc Teatro Ginástico, centro; programa de rádio “Nó”, na Rádio Roquete 
Pinto; Programa Estúdio Móvel, na TV Brasil; Coordenação Oficina Etnocolombia, 
Universidade Central , em Bogotá. Está em temporada no Calouste Gulbenkian , 
com o show Jongo Contemporâneo, Banda Caixa Preta.



• Rita Ribeiro 
• É atriz, cantora, bailarina e ativista dos movimentos sociais desde 

1985.
• Foi a primeira apresentadora negra do programa Reggae MTV, da 

MTV Brasil. Antes disso, se destacou em espetáculos teatrais como 
“1888 , a  Causa da Liberdade”, de Domingos de Oliveira, ao lado 
de Elisa Lucinda, Zezé Motta e , Antônio Pompeo; e como 
apresentadora de vários eventos ligados a cultura afro-brasileira no 
rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

• Atualmente, vive em Londres e se estabeleceu como produtora, 
apresentadora e colunista na Revista Real (Música no Mundo), 
realizando eventos (shows de black music), Reveillon, carnaval  de 
Notthing Hill, Bloco de Maracatu Estrela do Norte.

• Veio para o Rio de Janeiro (15/11) para apresentar o Evento Noite 
da Deusa do Ébano, do Bloco Afro-Orunmilá, patrocinado pela 
Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e CEDINE.



Apresentadora e o 
convidado, Marcos Romão 
(Jornalista correspondente 
do site 
www.mamapress.com, da 
Alemanha)

DJ Rodrigo da Lapa



Apresentação Dança Afro com
Mayra Avellar



Grupo Nosso Lance



Grupo Existência



Grupo Imperô / Roda de Samba do Pelé



Grupo Cacique de Ramos / Roda de Samba



Gabrielzinho do Irajá



Arlindo Cruz & Arlindinho Neto



Arlindo Cruz



Público /Campo do Ordem
(cerca de 20 mil pessoas!)



Público / Campo do Ordem



Bunner Escolas



Flyer virtual



Observações gerais:
• Os apresentadores negociados inicialmente, Sérgio Loroza e Juliana Alves, foram 

substituídos por Augusto Bapt e Rita Monteiro ; o DJ Corello, por Dj Rodrigo da 
Lapa, em função de novos compromissos assumidos em suas respectivas agendas, 
já que a Produção do evento não pode confirmar as participações em razão da 
falta de recursos que deveriam ser previamente, adiantadas.


