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Quem somos?
O projeto nasceu no ano de 2016, com o objetivo de facilitar a reinserção social de exdependentes na comunidade de Pirassununga. O projeto é dividido em três vertentes:
Pré-ECOtivando, ECOtivando e Pós-ECOtivando. O Pré-ECOtivando tem o intuito de
conscientização da comunidade local sobre o uso de drogas, com palestras em
escolas e ações na cidade. O ECOtivando tem objetivo de atuar na recuperação do
dependente químico, fazendo com que ele termine o tratamento na clínica, essa
frente atua na clínica Renascer. Para isso são oferecidos estímulos para que o
dependente continue o tratamento, como cursos proﬁssionalizantes e palestras. O
Pós-ECOtivando tem como objetivo dar independência da ﬁnanceira para a
comunidade, essa vertente atua na casa de acolhimento Fraternidade Emaús, que por
meio de uma horta é possível gerar renda e manter as necessidades da comunidade.

Pilares

Resultados

Autonomia da fraternidade para
Econômico investir em suas próprias
necessidades
Social

2. 349pessoas indiretamente impactadas
2 Internos que realizaram cursos proﬁssionalizantes
10 capacitações
969 vegetais vendidos nos primeiros 2 meses de atuação do
Reinserção dos internos na
time na Fraternidade Emaús
comunidade de Pirassununga
R$1. 374,67 de faturamento desde de março

Ambiental Cultivos de vegetais livres de
agrotóxicos

125 pessoas impactadas diretamente
Início de implantação de um sistema de irrigação
localizada por gotejamento

Quem somos?
O projeto nasceu em agosto de 2017 tendo como principal objetivo aproximar os
pequenos produtores rurais de Pirassununga aos consumidores. Sua ação
empreendedora encontra-se no empoderamento e capacitação dos pequenos
produtores através do fornecimento de uma visão mais ampla sobre negócio, apoio de
marketing e ﬁdelização de clientes, aumentando assim sua renda. O projeto também
carrega o apelo ambiental por meio da diminuição do desperdício em decorrência da
redução das etapas na cadeia produtiva. Nesses meses de trabalho, 118 pessoas foram
alcançadas por meio das pesquisas de mercado e 1.317 pelas mídias sociais. Foram
realizadas cerca de 10 visitas aos produtores, sendo 2 pessoas diretamente impactadas e
601 crianças impactadas indiretamente pela realização de palestras nas escolas a
respeito da origem dos alimentos e importância do pequeno produtor.

Quem somos?
O projeto foi criado com o intuito de melhorar a coleta seletiva na cidade de
Pirassununga-SP, aumentando os pontos de coleta, melhorando a qualidade de vida e
renda dos proﬁssionais envolvidos e conscientizando a população da importância em
separar o material reciclável. Ao longo da gestão trabalhamos com os cooperados da
Cooperep, onde foram realizadas ações a ﬁm de empoderá-los e orientá-los ao que pode
ser feito em relação ao meio de trabalho. Foi realizado 1 mutirão de limpeza na
cooperativa, 200 pessoas impactadas indiretamente, 16 foram empoderados e foram
arrecadados 2,5 toneladas de lixo reciclável a partir de uma gincana realizada na
faculdade.

Quem somos?
O projeto DesFrutando enxergou a oportunidade de reduzir o desperdício de
alimentos como frutas, verduras e legumes ainda aptos ao consumo e empoderar
mulheres entre 25 e 55 anos que se encontram em situações de vulnerabilidade
social, incentivando-as a abrirem o próprio negócio, por meio de cursos de
capacitação em gestão ﬁnanceira, culinária de reaproveitamento e boas práticas de
fabricação.
Através dos cursos realizados capacitamos de fevereiro a maio de 2018, 83 pessoas
utilizando aproximadamente 25 alimentos que seriam desperdiçados nas receitas.
Visando o desperdício zero, desenvolvemos juntamente com professores da
faculdade e a Biossistec Jr., um biodigestor. Desse modo, utilizaremos partes de
alimentos ainda sadios que seriam desperdiçados para produzir biofertilizantes e
biogás, que serão utilizados em hortas e ajudar no abastecimento de gás de cozinha
das nossas comunidades. Como modo de conscientização, realizamos a Semana
DesFrutando que contou com 50 participantes nas rodas de conversa sobre
diversidade e também a Ação de natal que contou com o apoio de 36 repúblicas
universitárias, 15 estudantes da cidade de Pirassununga para impactar
indiretamente 21 moradores de rua frequentadores da pastoral do morador de rua.

Pilares
Geração de renda através
Econômico da utilização de alimentos
que seriam desperdiçados
Social

Aumento da qualidade de vida
dos envolvidos por meio do
empoderamento feminino

Ambiental Redução do desperdício
de alimentos

Resultados
159,2 Kg alimentos reaproveitados
83 Pessoas impactadas indiretamente pelo curso
5 Mulheres em fase de empoderamento
2 Mulheres já empoderas
50. 327 Pessoas alcançadas indiretamente pelo projeto
12 Parceiros

Cobertura de mídia

Estátisca do time
14. 698:17:00 Horas trabalhadas

3.974seguidores
1.508 seguidores

3 Professores conselheiros
3.765 Crianças alcançadas por
palestras em escolas
4 Projetos

Destaque dos projetos
O projeto ECOtivando está na semiﬁnal do "Prêmio Boa
Agricultura" do edital da ANDEF
O projeto Desfrutando está na semiﬁnal do Prêmio
"Alimentação em Foco 2018" do edital da Fundação Cargill
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