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Quem somos?

Pilares

         Criado em 2015, o projeto Ecotivando, tem como
objetivo promover expectativa a dependentes químicos que

buscam reinserir-se na sociedade. Encontrando oportunidade
em comunidades de tratamento de dependência química, o
time junto à comunidade desenvolveu o empreendimento
Pede Vida, comercializando vegetais livre de agrotóxicos,

utilizados até então somente para consumo próprio da
Fraternidade, porém com potencial lucrativo.

Através de capacitações para os internos, autovalorização,
aumento de auto-estima e redução de conflitos internos no
local, o time busca tornar o ambiente favorável ao interno

para finalização do seu tratamento; e principalmente
promover qualidade de vida durante o tratamento,

potencializando o empreendimento e tornando o local livre
de doações.

Autossuficiência financeira à comunidade de
tratamento de dependência química, tornando-a

livre de doações.

Reinserção social de internos e promoção de

qualidade de vida na produção.

Produção de vegetais livre de agrotóxicos,

contribuindo na redução de impacto.

1.245.000 m³ de água economizados.

Redução de aproximadamente 15% evasão em
clínica de tratamento de dependente químico;

Resultados

110 microaspersores implantados;

3 cursos de capacitação aplicados;

17 internos capacitados sobre o

funcionamento da horta;

5600 m² de área de horta;

R$3418,50 arrecados com a venda de

vegetais pelo Pede Vida;



Quem somos?

ResultadosPilares

Pilares Resultados

              Desenvolvido em 2017, o projeto 4 Estações nasce com o objetivo de
aproximar o vínculo social entre produtores rurais e consumidores, encurtando

etapas da cadeia produtiva e contribuindo na promoção de economia colaborativa na
região.

                  Com a potencialização no empreendimento da nossa primeira comunidade,

o projeto motivou-se à expandir suas atividades para diversos tipos de produção,

estruturando um sistema de replicação de métodos sustentáveis.

            Os sistemas foram definidos pela capacidade de preservação do meio

ambiente, possibilidade de uso em diversas produções e concentração de recursos

dentro da propriedade, sendo eles: composteira, minhocário, meliponários, captação

de água da chuva, hortas verticais e aquaponia.

Dessa forma, o projeto visa capacitar produtores rurais da região, promovendo maior

tecnologia à sua produção.

Garantia de independência financeira de
Empreendedoras, voltadas ao ramo

alimentício.

Fomento e valorização de
empreendimentos femininos na região.

Redução do desperdício de alimentos
pelo uso de alimentos rejeitados e

produção de biogás para uso próprio.

173 marmitas vendidas
pela T.S. Marmitas;

               Criado em 2015, o projeto Desfrutando promove emponderamento à
mulheres que desejam ter seu próprio negócio no ramo alimentício autossuficiente.
                      Preocupados em reduzir o desperdício de alimentos na região, o time viu
a oportunidade de estimular em suas comunidades Desfrutando, o uso integral de
alimentos e até vegetais rejeitados pelo consumidor pelo seu aspecto visual, mas
totalmente aptos ao consumo. De forma a reduzir ainda mais o impacto ambiental,
em parceria com a empresa Biossistec Jr., desenvolvemos biodigestores que
transformam matéria orgânica em biogás e biofertilizante, revertida para consumo
próprio.
               Trazendo capacitações de precificação de alimentos, montagem de
cardápios, marketing nas redes sociais, o time busca desenvolver profissionalmente
mulheres que almejam alcançar sua independência financeira, e principalmente,
sonhos.

Capacitação de produtores rurais da
região, levando inovação ao campo.

Promoção de tecnologias que contribuem
na redução de impacto ambiental.

1 método sustentável implantado;

1 curso de capacitação aplicado ao
pequeno produtor;

R$ 286 arrecados na venda de doces
finos no evento Enactus Inspira,

desenvolvido pelo time;

13217 pessoas alcançadas por mídias
sociais sobre o Projeto;

18689 pessoas alcançadas pelas mídias
sociais do Projeto;

Concentração dos recursos dentro das
propriedades através de métodos

sutentáveis



estatística do

time

Cobertura de

mídia

4417 curtidas

1696 seguidores

Destaque dos

projetos

apoio

Semifinalistas do Prêmio Cargill:

Alimentação em Foco.

Semifinalistas do “VII Prêmio Nufarm

de Consciência e Ética no

Agronegócio”
Semifinalistas do Prêmio Inova Cidade

Center Nort, feito em parceria com o

Instituto Center Norte.

4 Professores

conselheiros

7 ods alcançadas

2620,14 arrecadados para

investimento no time


