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Nossos valores:

Sustentabilidade

Empatia

“

Inquietude

Paixão

Criatividade

Cooperação

Nossa Missão:

Conquistas do ciclo:

Resolver problemas da sociedade
gerando valor através de projetos
sustentáveis que empoderam a
comunidade criando consciência
socioambiental.

”

3 projetos iniciados

1 projeto finalizado

37 membros ativos
Mais de 2800 horas
trabalhadas

Projeto Poço da Panela
A Comunidade do Poço da Panela surgiu na década de
50, quando muitas famílias passaram a construir suas
casas perto do rio Capibaribe, que, por muitos anos,
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O Projeto tem como objetivo proporcionar o
empoderamento financeiro de um grupo de
mulheres da comunidade do Poço da Mão
Panelade mãe
através do desenvolvimento de uma rede de
empreendimentos voltados ao ramo
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minino e aumento da renda através do artesanato e do empreendedorismo social.

Fases do projeto:

Liga Rookie
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Resultados obtidos:
Grupo de 10 beneficiárias assíduas
Cozinha para realizar capacitações
Reconhecimento da Enactus pela
comunidade

Resultados Esperados:
30% de aumento de renda

Projetos: Educação e Poço

12 pessoas impactadas diretamente

O primeiro nasceu do desejo do time de trazer estudantes carentes de escolas
públicas no entorno
da UFPE
30 capacitações
realizadas
para estudar nessa Universidade, isso através de melhorias de infraestrutura
e tecnologia
das mesmas.
8 pessoas
empoderadas
O segundo projeto, que é realizado na comunidade do
Poço da Panela, tem a intenção de construir empreendimentos autônomos, por meio de capacitações nas áreas
de culinária e gestão. Tudo isso feito na forma de plane-

Projeto de Educação
Através de uma extensa pesquisa realizada em 15 escolas
que se localizam nos arredores da UFPE – com
professores, diretores, gestores, funcionários e ex-alunos a equipe do projeto de educação julgou os seguintes
aspectos como mais críticos, dentre os muitos outros
problemas que atrapalham a vida pessoal e escolar de um
aluno de escola pública: falta de educação familiar;
negligência à depressão; falta de estrutura nas escolas;
estrutura existente, porém mal utilizada.

Após o estudo, o time optou por iniciar suas atividades em uma
das escolas. A Escola Pintor Lauro Villares fundada em 1993, na
comunidade de Roda de Fogo, pelo governo estadual para
atender a diversas reivindicações de sua população que se
organizou em associações de moradores em busca de melhoria
da qualidade de vida e educação. Atualmente, a Escola possui 775
alunos matriculados.

Fases do projeto:
Diagnóstico

Escolha da escola

Aproximação

Definição do
escopo do projeto

Resultados Obtidos:
15 escolas
visitadas

Boa relação com a
direção da escola

Mais de 40 livros
doados

Execução

O projeto Caixa de Surpresas veio de uma parceria da Enactus Brasil com Arcos Dourados, a maior
franquia da McDonald’s do mundo. Com isso, o time está desenvolvendo um projeto com uma loja
da McDonald’s, localizada no Recife, que é a maior loja do Nordeste em termos de volume de venda.

Tudo isso implica numa produção de aproximadamente 340 kg de resíduos recicláveis, dos quais 85% são somente de papelão.

Assim, nasceu a ideia de dar uma nova vida útil ao papelão, que seria descartado, e transformar em
um produto que pode ser comercializado e produzido pelos moradores próximos à Loja.
Além de ser um material 100% reciclável e biodegradável, sua estruturação lhe confere resistência, funcionalidade e acessibilidade e além disso a possibilidade de customização.

Mas por que papelão?

Esse produtos, agora, seriam móveis, brinquedos
ou decoração comercializado a preços acessíveis
para pessoas da comunidade que não tem
acesso a esses bens.

Essa ideia é baseada no conceito de
economia circular que tem ideal de
economia sustentável e transforma
esses resíduos em novos produtos.
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