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Apesar de baixo, existe 

algum impacto, previsto 

para ser reduzido no 

próximo ciclo com o contato 

com a Ital, possibilitando 

melhorias.

O projeto não depende 

de investimentos 

externos e é capaz

de gerarrenda 

às mulheres. 

local
Ver

oportunidades
Ação 

empreendedora

Sustentabilidade 
ambiental Sustentabilidade 

econômica
Capacitações 
realizadas

Penitenciárias de 

Mogi-Guaçu e 

Campinas. 

Atuação com mulheres 

encarceradas, imersas 

em um contexto de 

exclusão sócio-econômica 

e baixa autoestima. 

Empoderamento por meio 

da produção e venda 

de sabonetes artesanais 

e dinâmicas de 

negócios e autoestima. 

Capacitação de saboaria 

vegana e natural com

Carla Vannucchi 

e meditação. 

100
Impacto direto Impacto indireto

Maximização dos 

insumos e aproveitamento 

de resíduos, assim como 

empreendimentos que tem 

a preferência sempre 

por produtos reciclados.

Possibilita que essas 

mulheres, que saíram do 

cárcere, a se restabeleceram 

na sociedade, dando 

oportunidades para elas 

gerarem renda para 

sua família. 

local
Ver

oportunidades
Ação 

empreendedora

Sustentabilidade 
ambiental

Sustentabilidade 
econômica Capacitações 

realizadas

 Campinas 

 e região.  

Redefinição do quadro de 
reincidência criminal brasileira 

por meio do desenvolvimento 

de um caminho profissional 
para cada mulher. 

Aplicação da ação 

empreendedora por 

meio de capacitações 

assim cada mulher 

consegue abrir o próprio 

negócio e se sustentar 

economicamente.  

Capacitação de 

empreendedorismo, 

saboariae carteira 

feita com lona. 
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As embalagens dos 

chinelospassarão a ser 

feitascom papel e 

plástico reciclados.

 O projeto tem o objetivo 

de usar os chinelos como 

forma de divulgar o trabalho 

da ADACAMP, atraindo 

assim, investidores externos.

Ver
oportunidadeslocal

Ação 
empreendedora

Sustentabilidade 
ambiental

Sustentabilidade 
econômica

Capacitações 
realizadas

 ADACAMP - 

Associação para o 

Desenvolvimento 

dos Autistas em 

Campinas-SP. 

 Atuação com os atendidos 

da Associação que 

necessitam de atividades 

que desenvolvam suas 

potencialidades. 

Produção de chinelos, 

desenvolvendo o senso motor 

e sensíveldos atendidos; e, 

através da venda, tem-se o 

empoderamento das famílias desses. 

Desenvolvimento de marketing 

da ADACAMP para atrair 

possíveis investidores.

 Produção e venda de 

chinelos e formação de 

uma estrutura de 

marketing para a 

ADACAMP.

186
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Sem fornalhas no processo 

de cura; reutilização do solo, 

que costuma ser um 

resíduoambiental; diminuição 

do número de recursos 

utilizados nas construções 

civis. 

G eração de renda 

através da venda de 

tijolos ecológicos. 

local
Ver

oportunidades
Ação 

empreendedora

Sustentabilidade 
ambiental

Sustentabilidade 
econômica

Capacitações 
realizadas

 Comunidade 

Joana D'arc 

 Reverter o quadro de trabalho 

informal mal remunerado,

de sem teto e sem-terra,

através da implementação de 

uma cooperativa de produção 

de tijolos ecológicos.

Empoderamento dos 

colaboradores através da 

construção de suas casas,

dada pela estruturação de 

uma cooperativa,da 

produção e venda 

dos tijolos ecológicos. 

Realização do segundo 

módulo de capacitações sobre 

tecnologias presente em

fábricas de tijolo ecológico.
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