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Desenvolvimento de um RED (Recurso
Educativo Digital)

Duas parcerias (Alunos da Gastronomia
da Universidade Federal do Ceará e Projeto Criança Feliz)

Elaboração e execução de um evento
sobre a comunidade surda

Cinco capacitações (egurança alimentar,
liderança, empreendedorismo, 2 de
culinária)

Empoderamos a comunidade surda por
meio de projetos focados em empreendedorismo social, trabalhando especificamente com a Associação dos
Surdos Organizados de Fortaleza
(ASOF), e, a partir de um jogo, com crianças ouvintes da rede pública de Fortaleza-CE, ensinando-as um pouco de
Libras, e auxiliando em uma maior visibilidade para essa comunidade.

Promovemos a inserção da comunidade
feminina do Jardim Iracema em Fortaleza-CE no mercado de trabalho atráves
de capacitações. Inserindo-as por meio
da criação de lojas para o mercado alimentício ou textuário. Ajudamos a comunidade a ter uma maior visibilidade e
condições para se manterem em meio
aos diversos percalços sociais encontrados ao longo da vivência e ao longo do
projeto.

Capacitações: Reaproveitamento da Manipueira como fertilizante e como sabão

Presença no Festival Inquietações

85 litros de Manipueira Reaproveitada

Duas capacitações: Você Transforma e
Visando a Estratégia

Semifinalista do Prêmio Nufarm de Consciência e Ética no Agronegócio

Capacitamos agricultores a reaproveitarem o resíduo gerado na etapa de prensagem em uma casa de farinha: a manipueira. Eles utilizam esse resíduo
como fertilizante e na criação de subprodutos, tais como vinagre e sabão.
Também otimizamos o processo de produção da casa de farinha através de um
maquinário não-elétrico, o que ajuda
economicamente, a comunidade em
que trabalhamos.

Parceiros:

Capacitamos a comunidade trans, em
parceria com a Associação Transmasculina do Ceará, através de projetos focados em emprededorismo. Como visão,
temos a inserção dessas pessoas no
mercado de trabalho, desenvolvendo,
junto ao abrigo, uma marca que empodere a comunidade trans auxiliando na
manutenção do Abrigo Thadeu Nascimento.

1741
horas trabalhadas

Nossa Missão: Melhorar a vida das pessoas, desenvolvendo projetos de impacto
social, com um time forte e sonhador.
Valores: Criatividade, Justiça, Empatia e Formiguismo
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