
Recife recebe primeiro laboratório da escola de economia criativa 
co.liga, no Compaz Ariano Suassuna  

  
 Os espaços oferecerão cursos gratuitos para jovens, em áreas como design, 

artes visuais e música. É um espaço de fortalecimento de redes que tem o 
objetivo de conectar juventudes, profissionais e empresas. 

 
 Inauguração será no próximo dia 4, às 15h, Centro Comunitário da Paz - 

Compaz Escritor Ariano Suassuna. 
 

  
Brasília, 03 novembro de 2022 - A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de 
Segurança Cidadã e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, 
Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD) inaugura nesta sexta-feira, 4 de 
novembro às 15h, o primeiro Laboratório co.liga, escola de economia criativa da 
Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no 
Brasil (OEI) em parceria com a Fundação Roberto Marinho (FRM). O laboratório, com 
acesso gratuito, ficará sediado na biblioteca do Centro Comunitário da Paz - 
Compaz Escritor Ariano Suassuna. A inauguração é aberta ao público e não é necessário 
fazer inscrição prévia.  
  
A cerimônia de abertura vai contar com o diretor OEI no Brasil, Raphael Callou; a 
coordenadora da co.liga, Fabiana Cecy;  o Secretário Municipal de Segurança Cidadã, 
Murilo Cavalcanti e a secretária da SDSDHJPD, Ana Rita Suassuna.  
  
A co.liga promove cursos on-line e outras oportunidades na área de economia criativa 
por meio de uma plataforma digital, conectando jovens, profissionais e empresas de 
diferentes áreas de atuação.  
 
São ofertados 38 cursos de curta duração em cinco áreas da economia criativa — 
Patrimônio, Música, Multimídia, Design e Artes Visuais — e temas transversais, como 
empreendedorismo, línguas, cidadania e elaboração de projetos culturais. Entre as 
opções, estão desde fotografia, design para web e roteiro audiovisual até turismo para 
cidades criativas, passando por produção musical, produção de infográficos e outros.   
  
“As ações visam beneficiar parte dos milhões de jovens do Brasil que buscam se inserir 
no mundo do trabalho. Uma das estratégias é o investimento em formações na área de 
economia criativa, que entre 2005 e 2015 cresceu 70% no País, representando 2,6% do 
PIB brasileiro.  Em Pernambuco, 1.458 jovens participam da co.liga, sendo que 609 
somente na capital”,  informou Callou, diretor da OEI. 
 
Para a coordenadora da co.liga, Fabiana Cecy,  "A rede colaborativa que se forma com a 
Prefeitura do Recife é uma oportunidade para nossa escola chegar exatamente no 
público que precisa acessá-la! Os laboratórios são estratégias eficazes que contribuem 
para inclusão digital das juventudes com acolhimento e infraestrutura necessária." 
  
 



Sobre a co.liga  
 
A Co.liga, parceria da OEI com a Fundação Roberto Marinho, é uma escola livre focada 
em economia criativa. É um espaço de fortalecimento de redes e tem o objetivo de 
conectar juventudes, profissionais e empresas. Seu propósito é a formação e inclusão 
produtiva dos jovens brasileiros na economia criativa por meio da educação, trabalho e 
comunidade.   
  
No eixo do trabalho, a escola promove a conexão dos estudantes com o mercado: 
empresas, gestores, produtores, desenvolvedores e empreendedores ‘coligados’ 
oferecem, na própria plataforma, oportunidades de trabalho para os estudantes, a 
partir de uma rede de parcerias estratégicas organizada pela co.liga. Os estudantes 
também poderão compartilhar seu portfólio na plataforma coliga.digital.  
  
Serviço  
Inauguração dos laboratórios da Co.liga no Recife  
Centro Comunitário da Paz - Compaz Escritor Ariano Suassuna  
Onde: Biblioteca do Compaz (Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro)  
Horário: Dia 4/11 (sexta-feira), às 15h  
  
Horário de atendimento:  
De terça a sexta, das 8h às 17h  
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