Relatório

ANUAL

2017 - 2018

Início
outubro de 2012
Local
Penitenciárias de Mogi-Guaçu e Campinas
Ver oportunidades
Atuação com mulheres encarceradas, imersas em um contexto de exclusão sócio-econômica e baixa
autoestima.
Capacitações Realizadas
Dinâmicas com conceitos de empreendedorismo e negócios
Ação Empreendedora
Empoderamento por meio da produção e venda de
sabonetes artesanais e dinâmicas de negócios
Sustentabilidade econômica
O projeto não depende de investimentos externos e é
capaz de gerar renda às mulheres
Sustentabilidade ambiental
Apesar de baixo, existe algum impacto, previsto para ser
reduzido no próximo ciclo.
Sustentabilidade social
Replicabildade do conhecimento sobre produção
e conceitos de negócios, trabalhados nas dinâmicas
Possibilitar o progresso
Impacto direto
105 mulheres

Impacto indireto
210 mulheres

Início
maio de 2017
Local
Campinas e região
Ver oportunidades
Redefinição do quadro de reincidência criminal
brasileira por meio do desenvolvimento de um caminho profissional para cada mulher
Capacitações Realizadas
Planejamento de negócios, montagem de currículos e
orientação para processos seletivos e entrevistas de
emprego
Ação Empreendedora
Análise individual e personalizada de
demandas e direcionamento para as áreas de
emprego, educação e/ou empreendedorismo
Sustentabilidade econômica
Ainda exige parcerias para o capital inicial para
possibilitar a geração de renda às beneficiadas
Sustentabilidade ambiental
Impacto zero
Sustentabilidade social
Desenvolvimento das competências de negócios
necessárias para a atuação de cada mulher no
mercado de trabalho
Possibilitar o progresso
Impacto direto
Impacto indireto
2 mulheres empoderadas
9 pessoas
e 3 em desenvolvimento

*O impacto indireto foi calculado baseado no índice do IBGE
de que o domicílio brasileiro é composto em média de 3 pessoas

Início
julho de 2016
Local
Ecojolo
Ver oportunidades
Reverter o quadro de trabalho informal mal remunerado,
reativando uma fábrica de tijolos ecológicos
Capacitações Realizadas
“A Matéria Terra” e “Tecnologia” do Professor Eduardo
Salmar, representante acadêmico da Cátedra Unesco
Ação Empreendedora
Empoderamento dos colaboradores por meio de
capacitações sobre tijolo solo-cimento, do desenvolvimento
de uma fábrica de tijolos ecológicos e da estruturação de
uma cooperativa de trabalho
Sustentabilidade econômica
Geração renda por meio do escoamento de tijolos
ecológicos e da prestação de serviços de construção
civil ecológica
Sustentabilidade ambiental
Impacto positivo: não utilização de fornalhas no
processo de cura; reutilização do solo, que costuma ser
um resíduo ambiental
Sustentabilidade social
Multiplicação de conhecimento entre os colaboradores
sobre a tecnologia e uso prático do tijolo solo-cimento
Possibilitar o progresso
Impacto direto
15 pessoas

artesãos
do alimento

Início
abril de 2018
Local
Valinhos e região
Ver oportunidades
Reverter o quadro do difícil acesso a alimentos
frescos e elevado índice de desemprego
na comunidade
Capacitações a serem realizadas
Conhecimentos de gestão, vendas, agricultura
e artesanato

Ação Empreendedora
Desenvolvimento de uma horta orgânica e
promoção de uma gestão profissional da feira para
geração de emprego, por meio da capacitação
dos moradores
Sustentabilidade econômica
Geração de renda, por meio da comercialização
dos produtos gerados pela horta e pelo artesanato
Sustentabilidade ambiental
Previsão de impacto positivo, com a diminuição da
necessidade de transporte para acesso a alimentos
frescos
Sustentabilidade social
Multiplicação dos conhecimentos de agricultura e
comércio trabalhados entre os colaboradores

Sobre
o time

8.273 horas trabalhadas
56 membros
6 BAB’s
5 alunos conselheiros
4 professores conselheiros

Parcerias
CAEF Campinas

