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Impacto direto na coleta seletiva da UFAL SERTÃO;

06 Capacitações dos associados através de parcerias na região;

Início da transformação da ASCADEL em cooperativa.

o que já foi feito?

F LO R D O S E R TÃ O
RECICLANDO VIDAS E COMUNIDADES

NASCE A ENACTUS UFAL SERTÃO
25 ESTUDANTES, UM ÚNICO OBJETIVO: EMPODERAR COMUNIDADES!
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          As comunidades rurais sertanejas enfrentam dois grandes problemas: A 

falta de água e de saneamento. O Ubuntu surge como uma solução: Possui um 

sistema que capta as águas residuárias provenientes de chuveiros, pias de rosto 

e lavatórios de roupa, e as encaminham a um filtro de baixo custo, que trata a 

água, tornando-a útil para irrigação e descargas em vasos sanitários. Com 

capacitações ofertadas pelo time a comunidade poderá gerar renda com a 

implantação, além de possibilitar a agricultura.

          O fechamento do lixão em Delmiro Gouveia reduziu a quantidade de 

material coletado pela ASCADEL (Associação de Catadores de Delmiro Gouveia), 

afetando a situação financeira das famílias cuja única renda decorre dos 

serviços de coleta de resíduos. Diante disso, o projeto Flor do Sertão visa 

desenvolver uma perspectiva organizacional e operacional por meio de 

capacitações e auxílio técnico/acadêmico e engendrará a cultura de reciclagem 

e reuso dos resíduos sólidos da população delmirense.
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depoimentos que marcam

‘‘Meu pai era gari, e desde criança eu achava lindo 
quando ele passava por uma rua toda suja e quando 

saia tava tudo limpo e bonito’’

Mazé, líder da associação, comenta de onde veio sua paixão 
por um mundo melhor e mais limpo!

o que ainda vamos fazer?
Primeiro filtro já construído e em pleno funcionamento;

Parcerias: construturas e empresas já apoiam o projeto;

Mapeamento de dados e controle de índices químicos

o que já foi feito?

da água tratada pelo filtro em funcionamento.

EXPANDIR! Estima-se que cerca de 50% das famílias da comunidade 

não possuem acesso a água encanada, tornando o filtro 
de grande utilidade pública.

         O Projeto 369 Sonhos, visa empoderar jovens, adultos e crianças do 

Conjunto Habitacional Maria Sônia Monteiro – conhecido como 369 Casas – 

através da educação empreendedora e aprimoramento profissional. Oficinas 

de confeitaria, artesanato e inglês infantil darão à comunidade a oportunidade 

de ser protagonista dos seus próprios negócios. Pretendemos, ainda, capacitar a 

Associação de Desenvolvimento Comunitário para o desenvolvimento de tijolos 

ecológicos, visando a fundação de uma fábrica local.

 Capacitação de 24 pessoas em cursos profissionalizantes

Aulas dinâmicas de inglês para 22 crianças de baixa renda.

o que já foi feito?

de confeitaria básica e artesanato;60%

das participantes são 
MULHERES

40%

dos gastos foram 
PAGOS POR 

PATROCINADORES



HORAS TRABALHADAS
Em cada minuto, o suor de uma equipe dedicada e que gosta do que faz!

8.994 HORAS

EVENTOS

04/18 - CURSO
 A escrita do artigo acadêmico: que mistério é esse?

09/18 - DIVULGAÇÃO
 Apresentação Institucional do time a comunidade acadêmica

Mudando o mundo através de discursos!

03/19 - DEBATES
Mesa Redonda Mulher Em Pauta

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Em três projetos, abordamos cinco ODS’s de forma direta!

EDITAIS QUE CONCORREMOS

Redbull  
Flor do Sertão

Word Water Race e Ford 
Ubuntu

 Fundação Lemann 
369 Sonhos



compartilhamosjuntos! 
o que você pode fazer

para transformar o mundo, hoje?


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

