
 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL ENACTUS MACKENZIE CAMPINAS 2018.2 e 2019.1 

 

 

 



Relatório Anual Time Enactus Mackenzie Campinas – Ciclo 2018.2/2019.1 

 

O Time 

 

 

Criado no dia 06 de outubro de 2017 

 

 

17 Membros ativos  

 

 

 

1 Projeto em andamento (Projeto Recomeço) 

 

 

Horas contabilizadas no Ciclo: 574 

 

 

Missão 

Capacitar novos líderes através da motivação da busca e criação de oportunidades nas 

comunidades, com o fim de empoderamento. 

Visão  

Estruturar fortemente ao mínimo 2 projetos em comunidades distintas a fim de 

empoderar, capacitar líderes e transformar vidas. 

Valores  

Capacitação; Proatividade 

Empoderamento; Trabalho em equipe  

Liderança; Comprometimento  

Empatia 

 



Recomeço  

O projeto Recomeço, surgiu em maio de 2018, com o ideal do empoderamento das              

mulheres vulneráveis residentes na Casa das Gestantes do Instituto Padre Haroldo           

localizado no bairro Guanabara, em Campinas – SP. 

A Casa acolhe mulheres gestantes, puérperas ou que acabaram de dar a luz, que               

vivem em situação de vulnerabilidade social e precisam de proteção e cuidado            

integral em saúde como: ser ex-usuárias de drogas, moradoras de rua ou por ter              

passado por algumas situações de risco, que dificultam a gravidez e a vida da mulher.  

A casa tem o intuito de dar outra oportunidade de vida para a mulher, através de                

acompanhamento psicológico, trabalhos artesanais, cursos profissionalizantes e suporte        

para que a mulher se fortaleça e crie laços com a criança.  

Nesse sentido, o projeto possui o objetivo do empoderamento dessas mulheres,           

através do empreendedorismo, prevenção de problemas psicológicos, redução da         

vulnerabilidade social e sua reinserção no mercado de trabalho. Assim, são realizadas            

atividades de ensino, produção e venda de produtos por elas produzidos. Esses produtos             

são vendidos ou utilizados para a montagem de cesta para realização de sorteios de              

modo a arrecadar fundos para o projeto e para as mulheres. Para a venda é utilizado a                 

marca Ellas, o nome e o logo foram decididos em conjunto. O Projeto já trabalhou com a                 

produção de sabonetes e no momento se empenha com a produção de velas, todas as               

quartas-feiras, da 13h30min às 15h30min.  

Também são realizadas palestras por voluntários que abordam técnicas específicas          

para a feitura de um determinado produto.  

 

 

  

6 mulheres impactadas diretamente  

 

Mais de 23 dias investidos no projeto  

Mais de 127 horas investidas no projeto  

 

 




