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Voz feminina 
 

 O projeto Voz Feminina sonha em dar a oportunidade para 
meninas da rede pública de ensino a se tornarem mulheres 
empreendedoras no futuro. Por isso, atuamos incentivando o interesse 
de alunas de ensino médio pelas áreas exatas (principalmente 
química), assim como na fabricação sabonetes nos laboratórios da 
UNIFEI. Paralelamente, começamos a expansão do projeto como forma 
de oficina de empreendedorismo na escola Wenceslau Braz, 
capacitando os alunos com ferramentas de criação de marca, vendas 
e negócios para aplicá-las dentro da produção de sabonetes 
artesanais. 

32 diretamente impactadas 

+3700 pessoas alcançadas 

2 vidas impactadas 

 

 

  



 

Clube das mães 
 

Objetivo: 

 O Clube das Mães tem como objetivo fortalecer emocional e 
psicologicamente as suas beneficiárias, por meio de atividades de 
pintura e artesanato.  

O projeto foi reestruturado de um clube já existente, no qual através 
de oficinas terapêuticas, oferece a comunidade a oportunidade de 
desenvolver habilidades manuais e criativas em conjunto. A prática de 
pintura e costura em grupo promove a sensação de liberdade e o 
sentimento de pertencimento à comunidade. 

 

Resultados: 

1 oficina de pintura estruturada 

8 diretamente impactadas 

  



 

Pertinaz 
 

 O Projeto PERTINAZ atua no Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-
AD), na cidade de Itajubá, tendo como objetivo 
principal prosperar na produção e venda dos produtos que são 
elaborados nas oficinas de artesanato e mosaico dentro CAPS-AD, 
impactando diretamente e indiretamente os beneficiários com 
capacitações, contato contínuo e a cultura do empreendedorismo. O 
projeto sonha em alcançar o empoderamento econômico e melhorar 
efetivamente a vida dessas pessoas, de modo que elas possam se 
sentir inseridas na sociedade e se sentirem mais capazes. Neste ciclo, 
12 beneficiários foram diretamente impactados. 

 

 

 

 

  



 

Renascer 
 

Objetivo: 

 O renascer é o nosso projeto que visa apoiar um grupo de 
catadores de material reciclável de Itajubá que trabalham de maneira 
individual. Nosso suporte começa na fundação do empreendimento 
coletivo, a associação. O objetivo é melhorar as condições de trabalho 
dos catadores e atuar junto a eles em suas dificuldades. Tendo como 
horizonte a autogestão do negócio baseado nos valores do 
cooperativismo e na efetividade dos métodos organizacionais, físicos 
e administrativos.  

Resultados: 

6 pessoas diretamente impactadas 

 

  

 

 

 

 

 

Nosso time 

47 4 2 3 58 
Membros 
(no ciclo) 

Projetos Professores 
conselheiros 

BAB’s Diretamente 
impactados 

 


