MARÍTIMA
O primeiro local de implementação para o Projeto Marítima é no manguezal de Barra
de Guaratiba, bairro localizado no Rio de Janeiro. Manguezal é um dos ecossistemas
mais importantes e com alto valor ecológico e econômico. Entretanto, infelizmente
esse ecossistema tem sido devastado, principalmente devido ao crescimento urbano
desordenado. Dessa forma, o projeto Marítima tem como objetivo implementar uma
balsa desenvolvida pelo time Enactus Universidade de Almeida, a mesma é capaz de
reter resíduos sólidos em cursos d’água e através de voluntários da comunidade, os
resíduos são levados para centros de reciclagem possibilitando uma ATIVIDADE
EMPREENDEDORA.
A balsa é feita com madeira e garrafas PET agrupadas, pressurizadas juntamente a
duas boias longas, em formatos de V, presas a bombordo e a estibordo da balsa. Sua
montagem é totalmente simples, barata e manual, podendo ser desempenhado por
qualquer pessoa.
A tendência do projeto no empoderamento é dentro do impacto econômico com o
ganho da renda através das vendas do material plástico coletado nas águas. Porém, a
grande importância para a comunidade é que as águas do manguezal estejam sendo
conservadas para que possam manter a cultura da pesca, que é a principal fonte de
renda e de alimento para os pescadores locais, para comunidade, bem como para
aquecer o turismo e os comércios com as atividades recreativas que são
desenvolvidas no manguezal.
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LEQUE
O projeto visa à reinserção dos assistidos da ONG INSTITUTO LAR na sociedade
através de apoio psicológico e capacitações para a reintrodução ao mercado de
trabalho. Sendoesse mercado de trabalho formal ou até mesmo o desenvolvimento de
um sonhoempreendedor do assistido.
O projeto começa sendo dividido em fases: Triagem, dinâmicas, capacitação e
projeto no Instituto LAR. A ideia é reunir um grupo de assistidos e começar a ação
empreendedora desde a base do autoconhecimento. Com a ajuda de psicólogos
voluntários, o projeto visa reconhecer os objetivos e habilidades de cada beneficiado
para assim ser criado um plano de capacitação do mesmo. Com o assistido já
capacitado,podemos então reinseri-lo no mercado de trabalho sendo ele formal ou
autônomo e empreendedor. No caso de o beneficiado ter um sonho de
empreendimento, o time desenvolve o projeto empreendedor junto ao assistido.

CRIANDO ASSIM UM LEQUE DE OPORTUNIDADES
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PIPA
O Transtorno do Espectro Autista não é definido através de exames com resultados
exatos, como o câncer ou AIDS. Seu diagnóstico com laudo de autismo requer uma
verdadeira peregrinação de seu responsável, assim como uma grande demanda
financeira, física e temporal. Sem o diagnóstico não há laudo, e sem laudo não há
benefícios sociais, e nem obrigatoriedade de inclusão social. Assim, o responsável se
vê como única opção para cuidar do autista, apresentando dificuldade em manter o
emprego. Não apresentando uma renda e sem acesso aos benefícios sociais, o autista
precisa ser assistido por diversas terapias e profissionais, mesmo em investigação de
diagnóstico. Assim, tem-se o choque.
Através de parceria, conseguimos espaço dentro da ONG que presta atendimento
para o autismo. Nesse espaço promovemos uma atividade empreendedora: a
produção de placas de gesso 3D. - Escolhemos essa atividade pela fácil produção, não
necessidade de especialização de mão de obra e alto lucro. As atividades serão
realizadas no tempo de espera dos pais, ou seja, enquanto o autista estiver sendo
atendido, os pais empreenderão, conectando assim as duas necessidades:
a de atendimento do autista e geração de renda para sua família.
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Reais arrecadados

ENACTUS UNIVERSIDADE
VEIGA DE ALMEIDA
FUNDADO EM 03 DE 12 DE 2015.
35 MEMBROS ATIVOS
8216 HORAS TRABALHADAS
3 PROFESSORES
CONSELHEIROS
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Agência Criativa

Demattos

Instituto Lar

UCA

UVA

ENDEREÇOS:
AGÊNCIA CRIATIVA - RUA IBITURUNA, 108. CASA 10 - TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ.
DEMATTOS (CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA) - RUA MÉXICO, 31,
7º ANDAR – 703 - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ .
INSTITUTO LAR - RUA DO SENADO, 200 - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ.
UCA - RUA RATICLIFF, 84 - RIACHUELO, RIO DE JANEIRO - RJ.
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - RUA IBITURUNA, 108 - TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ.

