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MANIFESTO
Acreditamos que o desenvolvimento do Brasil depende

PROPÓSITO

de formarmos cidadãos atuantes, capazes de

Desenvolver

inspirar, pelo seu próprio exemplo, transformações

potenciais. Inspirar

sociais, econômicas e culturais positivas. Os jovens

transformações sociais.

são o berço dessa mudança e a possibilidade de
construirmos um futuro mais justo e próspero.

VISÃO
Ser referência na formação

Investimos no desenvolvimento socioemocional

humana e profissional

e profissional de jovens com brilho nos olhos e

de jovens, contribuindo

vontade de ir além. Vamos juntos! Construímos, em

para a construção de um

conjunto com esses talentos, uma ponte entre seus

país mais justo e com mais

sonhos de futuro e oportunidades de realização.

oportunidades para todos.

Nos reinventamos cotidianamente nessa missão.

MISSÃO
Preparamos jovens para empreender em suas vidas,

Desenvolver jovens para

no trabalho e na comunidade, ampliando a visão sobre

empreender na vida, no trabalho

vocação, habilidades e interesses, além de conectá-los às

e na comunidade por meio de um

tendências do mundo do trabalho e da vida em sociedade.

modelo educativo inovador, qualificação
técnica e apoio à empregabilidade.

O nosso desafio é o de promover mudanças e de mostrar
que todos podem ser agentes de transformação.
Incentivar o trabalho e a construção em conjunto, promover
o respeito à singularidade, proporcionar novas chances.
É isso que faz de nós, do Reciclar, uma organização que

desenvolve potenciais e inspira transformações sociais.
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VALORES
›
›
›
›
›

Transparência
Espírito colaborativo
Disposição para inovar
Respeito à singularidade
Trabalho em rede
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MENSAGEM DA DIREÇÃO

NO CAMINHO CERTO
O ano de 2019 marca a consolidação de
dois processos de suporte à transição entre
o final do Programa Reciclar e a entrada dos
jovens formados no mundo profissional:
Mentoria e Apoio à Empregabilidade.
Implantado no ano anterior, a Mentoria se
confirmou como um processo fundamental
de acompanhamento do jovem frente aos

Ampliamos parcerias
com empresas, escolas e
instituições alinhadas aos
nossos valores, sempre
com foco em inovação e
atuações colaborativas.

desafios reais do mercado de trabalho.
aos nossos valores, sempre com foco
Em seu primeiro ano de implantação, o

em inovação e atuações colaborativas.

programa de Apoio a Empregabilidade

Inauguramos nosso Lab de Inovação,

registrou um índice significativo: 92%

um espaço multiuso equipado com

que contou a participação de 20 empresas

dos jovens formados pelo Reciclar foram

ferramentas de ponta para o aprendizado

e mais de 60 profissionais voluntários, e

empregados, com feedback altamente

criativo de tecnologia – tema transversal

a participação de mais de 150 jovens e

positivo por parte dos empregadores.

a todas as atividades do Programa.

moradores da comunidade.

esses jovens são responsáveis por um

Expandimos e consolidamos atividades de

Outro marco registrado foi o crescente

aumento médio de 55,7% na renda de

Voluntariado realizadas em parceria com

interesse dos jovens pelo Programa

suas famílias. As profissões do futuro

grandes empresas, proporcionando assim

Reciclar. As inscrições para o processo

exigem formação técnica de qualidade e

uma integração dos jovens atendidos com

seletivo 2020 registraram média de mais de

novas relações com a tecnologia e é esse o

o mercado de trabalho e com diferentes

20 candidatos por vaga.

nosso norteador.

profissionais e áreas de atuação.

Ao longo do ano, desenvolvemos

Nossa sede ganhou uma nova fachada, com

propósito, nos transformando e sendo um

atividades significativas, dentro e fora

cores e traços mais vibrantes e dinâmicos.

facilitador para a transformação de nossos

do Reciclar. Ampliamos parcerias com

Nela, realizamos eventos e ações relevantes

jovens. Celebramos os resultados de 2019, que

empresas, escolas e instituições alinhadas

ao longo do ano, como a Feira de Carreiras,

compartilhamos com vocês a partir de agora.

Quando conquistam o primeiro emprego,

Orgulhosos e motivados, seguimos em nosso
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Cassio Casseb
Fundador e presidente do
Conselho de Administração
Luiz Augusto de Oliveira Candiota
Diretor-presidente

2019 EM NÚMEROS

92%

É O ÍNDICE DE
EMPREGABILIDADE DOS
JOVENS ATENDIDOS EM 2019

26,6%

330 mil

+

INVESTIDOS EM FORMAÇÃO TÉCNICA

BENEFICIÁRIOS
INDIRETOS (FAMILIARES)
JOVENS DE

29

DOS JOVENS ENTRE 18 E 24 ANOS
ESTÃO DESEMPREGADOS NO PAÍS

55,7% 149
DE INCREMENTO
NA RENDA FAMILIAR

524

JOVENS ATENDIDOS

55,7%
MULHERES

44,3%
HOMENS

2,75%

DOS JOVENS NO BRASIL
POSSUEM FORMAÇÃO TÉCNICA

200

REFEIÇÕES SERVIDAS
DIARIAMENTE

9

ESCOLAS PÚBLICAS
PARTICIPANDO DO
RECICLAR

ESCOLAS TÉCNICAS
PARCEIRAS

VOLUNTÁRIOS
ATIVOS

AÇÕES DE
VOLUNTARIADO

141
62

MENTORES

APENAS

+

79
+

20

CANDIDATOS
INSCRITOS POR VAGA

ATUAÇÃO EM REDE
+
+
+
+
+
+
+

CONSELHO TUTELAR
CRAs
UNIVERSIDADES
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
COMUNIDADE
FAMÍLIAS
EMPREGADORES
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INTRODUÇÃO

PILARES DO PROGRAMA
PROJETO DE VIDA

CURSO TÉCNICO

Projetos práticos e interdisciplinares

Oficina de suporte à escolha

Os jovens escolhem o

MENTORIA E APOIO
À EMPREGABILIDADE

onde os jovens desenvolvem soluções

do curso técnico a seguir.

curso dentro da área de

Cada jovem recebe o suporte

para problemas reais. O aprendizado

Suporte também para os

interesse profissional.

de um mentor para dar apoio ao

por meio da gestão de projetos estimula

desafios enfrentados durante

Totalmente custeado

processo de empregabilidade

o desenvolvimento de competências

a formação técnica e a entrada

pelo Reciclar.

e de inserção profissional.

para o mundo do trabalho.

no mercado de trabalho.

OFICINAS CRIATIVAS DE SOLUÇÕES

TRAJETÓRIA DO JOVEM
Todas as atividades realizadas têm como objetivo estimular
o desenvolvimento de competências e habilidades que
possibilitem aos nossos jovens uma sólida formação e a
inserção no mercado de trabalho do século XXI.

SOCIOEMOCIONAIS
Autoconhecimento
Persistência

Responsabilidade

Disciplina

Criatividade

Empatia
Comunicação

Trabalho cooperativo

PRO FISSIONAIS
Trabalho em equipe

Superação de limites

Planejamento e desenvolvimento de projetos
Competências técnicas
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Capacidade de fazer escolhas

O FICINA
CRIATIVA DE
SOLUÇÕES

O objetivo é
aproximar os jovens
da realidade no
mundo do trabalho
por meio de práticas
atuais e inovadoras.

Início da
formação
técnica em
escolas de
referência.

ANO II

ANO I

PÓS-PROGRAMA
MENTORIA

CURSO
TÉCNICO
PROJETO
DE VIDA

Início do
programa
que conecta
profissionais
experientes
aos desafios
enfrentados
pelos jovens.

O FICINAS
DE SUPORTE

O FICINAS
DE SUPORTE
PROJETO
DE VIDA

CURSO
TÉCNICO
MENTORIA

Atividades que
estimulam o
autoconhecimento
dos adolescentes em
relação à vida pessoal
e profissional.

De maneira prática,
nossos jovens
exercitam habilidades
nas competências
de português,
matemática, raciocínio
lógico e inglês.

APOIO À
EMPREGABILIDADE
PROJETO
DE VIDA

OS JOVENS SÃO
CONECTADOS A
OPORTUNIDADES
NO MERCADO DE
TRABALHO.
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JOVENS
TRANSFORMADORES
Para contar os impactos
das atividades na vida
dos atendidos, damos
voz aos jovens do
Reciclar, representados,
neste capítulo por Vitor
Lourenço, da turma de
2017, Nicole Cardoso, da
turma de 2018, e Pietra
Salles, da turma de 2019.
A partir de suas vivências,
eles irão nos contar como
é possível descobrir
potenciais, mudar
perspectivas e trabalhar
em direção a um futuro
desejável e possível.
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JOVENS TRANSFORMADORES

ANO III - PÓS-PROGRAMA

POSSO CONQUISTAR
AINDA MAIS
Acabo de ser efetivado na empresa em que eu estava estagiando.
É mais um passo na direção dos meus objetivos profissionais
e para realizar meus sonhos. Consegui uma bolsa integral na
faculdade. Começo no próximo ano. Tenho orgulho do homem
que estou me tornando!
Quando olho para onde estou agora, não acredito em tudo que
conquistei. E sei que posso conquistar ainda mais. Penso em
quanto a minha vida mudou desde 2017. Tenho muito o que
agradecer porque acreditaram em mim quando eu ainda não sabia
do meu potencial, quando eu achava que não existiam muitas
oportunidades para um jovem da periferia. Não tinha o objetivo
de me formar, de continuar os estudos, não via possibilidade para
isso. Achava que o meu caminho seria terminar o ensino médio
e começar a trabalhar para ajudar minha família, como acontece
com a maioria dos jovens aqui do Jaguaré, onde eu moro.
Mas aí, no finalzinho de 2016, quando eu estava no segundo
ano do ensino médio, fiquei sabendo do Reciclar. Diziam que
iriam investir na gente, pagar um curso técnico na nossa área de
interesse. Achei legal, mas, num primeiro momento, pensei que
não seria para mim. Naquela época, eu queria jogar bola na rua,
terminar a escola e arrumar um trabalho. Fazer um curso seria

“ACREDITO QUE A MINHA
HISTÓRIA PODE AJUDAR A
INSPIRAR OUTROS JOVENS.
PORQUE QUANDO VOCÊ SE
DEDICA A UM OBJETIVO, AS
OPORTUNIDADES SURGEM.
TUDO ISSO EU APRENDI E
VIVI AQUI NO RECICLAR. EU
USO NA MINHA PROFISSÃO
E LEVO PARA A VIDA. ”
VITOR LOURENÇO DA SILVA,
18 ANOS, JOVEM DO
PÓS-PROGRAMA RECICLAR

bom, ainda mais sendo pago por uma instituição. Participei do
processo seletivo no Reciclar, porque minha mãe me inscreveu.
E acabei indo só por causa disso. Foi aí que tudo começou...
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Fazer juntos
Fui meio contra a vontade, mas, no fundo, eu acho
que estava inseguro. Nenhum dos jovens se conhecia
muito bem, ninguém conhecia o processo e nem
sabíamos se o curso técnico seria uma verdade nas
nossas vidas. Não tínhamos ideia e nem referência do
que seria passar por isso. Só que no processo seletivo
percebi que as coisas eram diferentes. Não era um
ambiente comum, de escola.
Participamos de várias atividades durante o
processo de seleção. Passei, e no primeiro ano
do Reciclar, em 2017, tivemos Oficinas Criativas
de Soluções, Oficinas de Suporte e Projeto de
Vida. O jeito que eles têm de ensinar foi o que
mais me marcou e o que mais mexeu comigo.
Os projetos acontecem porque você tem que
ir lá e fazer. Você tem que se dedicar para
conseguir o que deseja.
No Reciclar você tem liberdade e pode

Ao longo desse processo, os
adolescentes têm a possibilidade de
conhecer melhor suas habilidades
e de se conectar com outros jovens
que também estão participando da
seleção, além de refletir sobre os
aprendizados obtidos durante essa
experiência e celebrar as conquistas.
Todas as atividades são
acompanhadas por um comitê de
seleção, que nos permite conhecer
mais a fundo o perfil de cada
jovem e selecionar os que tiverem
muita vontade e determinação para
construir uma carreira sólida.

Eu não sei, eu só sei
O programa foi me apontando caminhos e eu teria que
escolher aquilo que eu gostaria de fazer. Coloquei na minha
cabeça que seria tecnologia. Sempre gostei de computador,
de games, de informática. Na comunidade, é difícil ter
contato com essa área. Poucas pessoas são profissionais
nesse mercado ou trabalham com isso. Eu já gostava de
mexer nas coisas, montar, desmontar, fazer cubo mágico,
Lego®. Descobri também que gostava de ler sobre coisas
que eu não conhecia, como robótica, por exemplo. Não
sabia que curso poderia me encaixar no mercado de

colocar as coisas que pensa, consegue

trabalho, mas teria que ser em TI. Me lembro da primeira

interagir. Não é uma imposição, temos

aula do Projeto de Vida. O educador Paulo me perguntou:

que fazer juntos, respeitar o jeito de cada

“você já sabe o que quer fazer?” Respondi que seria TI.

um e correr atrás dos nossos sonhos.
A gente entende e aprende
que isso é possível. E aí, as
coisas acontecem.
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O Processo de Seleção é
realizado anualmente, sempre
no segundo semestre. Podem
participar alunos da rede
pública com até 16 anos e que
estejam no ensino médio.

EM 2019, ALCANÇAMOS A MARCA
DE 20 CANDIDATOS POR VAGA PARA
ENTRADA NO PROGRAMA EM 2020.

Ele quis entender como eu tinha tanta certeza. Respondi:
“eu não sei; eu só sei”. Eu já tinha esse sonho, e a partir das
atividades que aconteceram durante o programa, fui me
aprofundando nisso e tendo mais certeza do que eu queria.

JOVENS TRANSFORMADORES

Um mundo novo

Preparados para transformar

No segundo ano, o Reciclar me deu a

Os jovens formados pelo Reciclar
chegam ao mercado de trabalho com:

Desistir, jamais

oportunidade de escolher o curso técnico

Me formei no ensino médio em 2018 e no

nas melhores instituições de São Paulo.

Reciclar e como técnico em TI em 2019. Fui

Comecei a fazer Senac e um dos professores

efetivado na Luby, e em 2020 vou começar

do curso me encaminhou para uma vaga de

a faculdade de Tecnologia na Universidade

estágio na Luby, empresa que desenvolve
softwares. Fiz a entrevista e consegui a
vaga. O início foi muito marcante, tive que

Capacidade de
desenvolver projetos

Paulista (UNIP), com 100% de bolsa, que
conquistei com minhas notas no Enem.
Estou vivendo meu primeiro emprego e

entender e me adaptar a tudo aquilo, um

tenho planos para o futuro. Quero trabalhar

mundo totalmente novo, onde eu não sabia

com Inteligência Artificial e Internet das

nada. Participei de muitos projetos para

Coisas. Quero sair do país, conhecer o

diferentes áreas, tive muitas experiências.

mundo. Digo para os meus amigos: não

Foi nesse segundo ano que também ganhei
um mentor, o Cleiton. Ele é profissional
de TI e, como eu, também foi do Reciclar.

Competência para trabalhar
de forma colaborativa

desistam dos seus sonhos. Estudem,
prestem atenção. Não deu? Vai lá e tenta
outra vez até conseguir. Acredito que a

Hoje trabalha em uma grande empresa.

minha história pode ajudar

A história dele me ajudou a acreditar na

a inspirar outros jovens.

minha. Durante as sessões de Mentoria,

Quero ser essa inspiração.

trocamos muitas ideias, conversamos

Porque quando você se

sobre as possibilidades do meu futuro, tiro
dúvidas. O exemplo dele me inspira!

Formação técnica
de excelência

O jovem Vitor
recebendo o
certificado de
formação do
Reciclar de
uma das nossas
educadoras.

dedica a um objetivo,
as oportunidades
aparecem. E o

A Mentoria é um pilar importante para
o sucesso do Programa Reciclar. Os
mentores são voluntários selecionados
pelo Reciclar, que analisam seu perfil a fim
de verificar o potencial que possuem para
ajudar a desenvolver profissionalmente os
mentorados. Saiba mais na página 14.

mercado de trabalho
vai te chamar. Tudo isso
eu aprendi e vivi aqui
no Reciclar. Eu uso na minha
Sólida formação
socioemocional

profissão e levo para a vida.
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A CONQUISTA DO PRIMEIRO EMPREGO
Assim como para o jovem Vitor

O investimento na formação

Os jovens conquistam a

As empresas recebem

Lourenço, o ano de 2019 marcou a

técnica e socioemocional

oportunidade de desenvolver

profissionais qualificados,

conquista do primeiro emprego para

dos jovens se traduz em

a carreira e concretizar

criativos, responsáveis,

vários jovens do Reciclar que iniciaram

reconhecimento por parte de

o projeto de vida.

engajados e transformadores

o ciclo de formação em 2017.

empresas na hora da contratação.

Contratação por função
4%

4%

17%

13%

Estágio
Jovem aprendiz
Atendente

8%

Assistente
Auxiliar

4%

Designer

50%
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Operador

da realidade.

“O TRABALHO REALIZADO PELO
RECICLAR É MUITO BOM E, GRAÇAS A
ELE, A LARISSA APRENDEU E AMADURECEU
BASTANTE, EM TODOS OS SENTIDOS.
NÓS APOIAMOS E ELA FEZ A PARTE DELA
TAMBÉM. COMO RESULTADO, VIMOS
PROGRESSO EM TODAS AS ÁREAS: NO
RELACIONAMENTO COM AS PESSOAS,
EM CASA, NA RENDA FAMILIAR, EM
TUDO. AGRADEÇO MUITO AO RECICLAR
E ESPERO QUE O PROGRAMA CONTINUE
FIRME E SEJA MANTIDO SEMPRE.”
SANDRA SANTANA DA CRUZ, MÃE DA LARISSA
APARECIDA SANTANA DA CRUZ, JOVEM
FORMADA PELO RECICLAR, NO TÉCNICO EM
ANÁLISES CLÍNICAS PELA ESCOLA TÉCNICA
ALBERT EINSTEIN E EMPREGADA NO
LABORATÓRIO FLEURY.

JOVENS TRANSFORMADORES

ALGUMAS
EMPRESAS QUE
CONTRATARAM
NOSSOS
JOVENS AO
LONGO DE 2019

›
›
›
›
›
›
›

Autônomo
Bis Wanger Brasil
Bottega Bernacca
Bradesco
Clickbus
Correios
Escola Elvira Brandão

“O KAIQUE CHEGOU NA 4YOU2
COMO JOVEM APRENDIZ
PARA RESOLVER A INTERNET E
MANUTENÇÃO DAS NOSSAS
UNIDADES. MAS DESDE A PRIMEIRA
SEMANA DEIXOU MUITO
CLARO QUE QUERIA SE TORNAR
DESENVOLVEDOR. EM POUCO MAIS
DE QUATRO MESES, ELE JÁ ESTAVA
PARTICIPANDO ATIVAMENTE
DO NOVO PROJETO DO APP E
TRABALHANDO COM TECNOLOGIAS
MAIS AVANÇADAS COMO REACT
NATIVE COM UM ALTO GRAU
DE FLUÊNCIA. CONSEGUINDO
INCLUSIVE TRABALHAR JUNTO
COM DESENVOLVEDORES PLENOS
SEM FICAR PARA TRÁS.”

› Etec Santa Efigênia
› Gaaz Arquitetos
Associados
› GPS
› Gráfica Nonis
› Hering
› Instituto Reciclar

›
›
›
›

Luby
Mobily
Raia Drogasil
Suporte de
Sondagens e
Investigações
› 4You2

COMO CONTRATAR
O processo de contratação de um
jovem do Banco de Talentos Reciclar
é rápido, simples e totalmente
gratuito. Basta enviar um e-mail para
empregabilidade@reciclar.org.br
com o perfil do profissional
que a sua empresa precisa e
as seguintes informações:

LUBY
HERING

MOBILY

Posição
Regime de contratação

GPS
BRADESCO

Remuneração oferecida
Local de trabalho
Carga horária
Pronto! Nossa equipe de
empregabilidade enviará o perfil,
informações e o currículo do
candidato ideal para que a sua
empresa inicie o processo de
seleção de forma independente.

RENAN, COORDENADOR DA 4YOU2.
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Mentoria: preparar
e acompanhar
A Mentoria nos ajuda a entrar no mercado de
trabalho e desenvolver nossa carreira. Uma
vez por mês, nos encontramos com o mentor
para falar de desafios, tirar dúvidas. Existe
também uma plataforma digital do Reciclar
que nós, os jovens e os mentores, acessamos.
Lá, a gente encontra indicação de leitura, de
eventos e outros materiais bem úteis.
Todos os mentores são profissionais
experientes. Eles nos ajudam a entender
melhor esse momento. E para isso, o
Reciclar faz a seleção e o treinamento
deles de um jeito que cada mentor
fica bem focado no jovem que
está ajudando. Isso é muito legal
porque cada um de nós tem um
desejo, um jeito, uma dificuldade.
Na Mentoria, a gente tem a
chance de se conhecer melhor,
entender mais sobre a nossa
vocação, o que queremos, o
que temos de melhor e onde
podemos melhorar.

14

A Mentoria tem início no Ano
II e se estende até o período
Pós-Programa (Ano III).
Os mentores participam de forma
voluntária, seja por meio da rede
de parceiros ou pela inscrição
no site www.reciclar.org.br.
Acompanhamos cada dupla
de maneira individualizada e
realizamos encontros trimestrais
para refletir sobre os temas
em pauta no período.

“DEDICAR NOSSO TEMPO
E ESFORÇO PARA OUTRA
PESSOA NOS TORNA UMA
PESSOA MELHOR E AJUDA A
COLOCAR NOSSOS PRÓPRIOS
PROBLEMAS E DESAFIOS SOB
PERSPECTIVA. NOS CONECTAR
COM ALGUÉM DE UMA
REALIDADE SOCIOECONÔMICA
TÃO DISTANTE TAMBÉM NOS
AJUDA A ENTENDER NOSSO
PAÍS E A HUMANIDADE.”
RODRIGO MARQUES,
MENTOR VOLUNTÁRIO.

JOVENS TRANSFORMADORES

“A EXPERIÊNCIA DE
MENTORIA ME DÁ A
CHANCE DE APRENDER
COM O JOVEM
E ENTENDER SEUS
PLANOS, DESEJOS,
DÚVIDAS E DESAFIOS.
TROCAMOS IDEIAS
SOBRE A EXPERIÊNCIA
DE CADA UM E
POSSÍVEIS PONTOS
PARA REFLEXÃO.”
EDUARDO NEUBERN,
MENTOR VOLUNTÁRIO.

APOIO À EMPREGABILIDADE:
CONEXÕES E OPORTUNIDADES
O programa de Apoio à
Empregabilidade se desenvolve
por meio de uma rede composta
por empresas e instituições que
se relacionam com o Reciclar.

O objetivo é conectar vagas,
oportunidades e processos
seletivos aos jovens que estão se
formando nos cursos técnicos.

Também desenvolvemos ações
específicas para empresas
interessadas em programas voltados
para o primeiro emprego.

Vitor e os colegas
da turma de 2017
do Reciclar durante
a formatura.

O CIEE – Centro de Integração
Empresa Escola é parceiro do
Reciclar na preparação dos jovens
para essa conquista. Ao longo
de 2019, realizamos oficinas
temáticas sobre inserção e
mercado de trabalho.
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ANO II – INÍCIO DO CURSO TÉCNICO

SINTO QUE É POSSÍVEL
Sempre ajudei a tomar conta da minha avó, que já é idosa e
precisa de muitos cuidados. Dar banho, trocar curativos,
ajudar a se levantar, se sentar, dar remédios, essas coisas.
Foi a partir dessa experiência que encontrei minha
vocação para atuar na área de Saúde. Meu sonho é
fazer faculdade de Medicina. O primeiro passo está
acontecendo agora. Neste ano, comecei o curso

técnico de Enfermagem, com o apoio do Reciclar.
No primeiro ano do programa, durante o Projeto de Vida,
os educadores me fizeram pensar muito sobre a minha
escolha profissional e sobre como posso realizar meus
sonhos. Conversei com profissionais de áreas diferentes,

A principal característica do curso técnico
é a preparação do estudante para ingressar
rapidamente no mercado de trabalho,
proporcionando conhecimentos práticos,
objetivos e voltados a áreas especificas.
Estudos realizados pelo Senai mostram
que um trabalhador com formação
técnica recebe salário 30% maior na
comparação com empregados que não
fizeram especialização. Além disso, a
chance de entrar no mercado de trabalho
aumenta em 50% com a formação técnica.

Fatores que podem ser fundamentais
para a entrada ou permanência no
mercado de trabalho, lembrando que os índices
de desemprego no Brasil permanecem altos.

empresas e atividades que não conhecia. Junto com os outros
jovens, falamos sobre a realidade do país, as carreiras do
futuro, sobre o que queremos e podemos fazer para construir
nosso futuro. Foi assim que tive a certeza de que o curso de
Enfermagem era a melhor escolha para mim. Os educadores
me deram todo o apoio e quando passei no processo
seletivo da Escola Técnica do Albert Einstein, comemoramos
juntos. A gente passa a enxergar o futuro de outra maneira
e vê que podemos chegar no nosso objetivo. Graças ao
Reciclar, sinto que é possível.

NICOLE CARDOSO SANTOS, 16 ANOS,
JOVEM DO 2º ANO DO RECICLAR.
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A CHANCE DE ENTRAR
NO MERCADO DE
TRABALHO AUMENTA
EM 50% COM
A FORMAÇÃO
TÉCNICA.

ESCOLAS TÉCNICAS PARCEIRAS
›
›
›
›
›
›
›
›
›

EM&T
Escola Célia Helena
Escola Panamericana de Artes
Escola Técnica - Hospital Albert Einstein
Etec Cepam
Faculdade Oswaldo Cruz
FAMESP
São Camilo
SENAC

JOVENS TRANSFORMADORES

Uma etapa intensa
Acordo todos os dias às 5h; vou para o

Ali, eu senti a diferença entre fazer o

estágio do curso técnico; faço ensino médio

curso e trabalhar com pacientes reais. Um

à noite; venho para o Reciclar duas vezes

lugar novo e diferente, onde tudo tem

por semana e um sábado por mês. É uma

que ser feito com muito cuidado.

rotina puxada. Só que quando eu conto
essa experiência para outros jovens que

Primeiro, tive medo porque a

já passaram por isso, sei que dá para dar

comunicação com as pessoas precisa

conta. Temos que dar conta porque vale a

levar em conta a particularidade de cada

pena. E está dando certo.

um. Nada pode sair errado. Muitas coisas
passam pela cabeça nesse momento da

Mais preparada

Compartilhar a minha história com os mais

vida. É tanto sentimento que brota no dia

novos que estão no primeiro ano do Reciclar

a dia, tanta angústia e tanta dor, que você

Sinto que está chegando a hora de colocar

também foi uma das experiências mais

precisa compartilhar o que sente. Aqui,

em prática tudo o que eu aprendi durante

legais em 2019. Aconteceu durante a

no Reciclar, eu aprendi a dividir essas

minha formação. E o Reciclar continua me

Feira de Troca de Experiências.

dúvidas, meus medos e preocupações.

ajudando para que eu aproveite todas as

E comecei a fazer isso em casa. Passei

oportunidades que aparecem. Tivemos

Contei para os jovens como faço para

a compartilhar com meu pai, uma coisa

oficina de currículos e uma atividade

conciliar tanta coisa. Todas as atividades

que não acontecia antes. Eu acho que

muito legal: a Simulação de Entrevistas.

e os projetos das Oficinas Criativas de

está tudo melhor. E consigo entender o

Nela, pude treinar minha apresentação,

Soluções com o curso técnico e com o final

momento que estou vivendo.

entender o que são meus pontos fortes e
os que preciso melhorar para conseguir

do ensino médio. A cobrança é grande e
a gente sente pressão de todos os lados.
Só que aqui, no Reciclar, recebemos muito
apoio para dar conta dessa rotina.
Nesse ano, comecei a fazer o estágio
curricular do curso técnico no Residencial
Israelita Albert Einstein, um lar para idosos.

A Feira de Troca de
Experiências é uma atividade da
Oficina de Projeto de Vida. Nela,
os jovens que estão fazendo os
cursos técnicos compartilharam
suas experiências e
aprendizados com a turma que
vai iniciar a formação técnica
no ano seguinte.

meu primeiro emprego. Me

“O EVENTO DE
SIMULAÇÃO DE
ENTREVISTA FOI UMA
EXCELENTE INICIATIVA
DO RECICLAR, OS
JOVENS ESTAVAM
PREPARADOS E BEM
INSTRUÍDOS. PARABÉNS
PELO EXCELENTE
TRABALHO.”
FERNANDA PONTES MAZIERO,
TECNISA.

sinto mais confiante e mais
preparada para me inscrever
nos processos de seleção.

Durante a atividade, os jovens
passaram por entrevistas e dinâmicas
de grupos com 20 profissionais de
10 empresas parceiras.
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ANO I – INÍCIO DA JORNADA

JÁ ME VEJO NO FUTURO

Um jeito diferente
de aprender

O Reciclar mudou bastante o meu olhar sobre todas as
coisas. Neste primeiro ano no programa, aprendi bastante,

Logo nos primeiros dias, me surpreendi em ver

principalmente a respeitar a opinião dos outros. Acho que

como a gente é estimulado a aprender e pensar

muita gente aqui descobriu isso. A gente vê que o nosso

diferente, fora da caixa mesmo. As atividades são

comportamento vai mudando. Aprender a escutar nos faz parar

muito dinâmicas, você não fica parado em um

para pensar e ver as coisas de outra forma. Se a gente

assunto só. Cada dia é diferente do outro! Isso

consegue passar isso para os nossos pais e nossos

sem falar na sede, que é linda, super bem cuidada

familiares, já é uma grande ajuda e eu percebi isso

e tem espaços muito legais. A gente se sente

com a minha família, onde o diálogo melhorou.

confortável e acolhido.

Hoje tenho mais contato com meus pais, uma
relação mais próxima, e o Reciclar
tem um papel importante
nessa mudança.

Para mim, essa acolhida e esse sentimento de
amparo são diferenciais do Reciclar. Tem sido assim
desde o processo de seleção. Me sinto ouvida
pelos educadores, pela equipe do Reciclar,
pelos meus colegas de curso.
Todos procuram te conhecer e
entender quem você é, conhecer

“HOJE TENHO MAIS
CONTATO COM MEUS PAIS,
UMA RELAÇÃO MAIS PRÓXIMA,
E O RECICLAR TEM UM PAPEL
IMPORTANTE NESSA MUDANÇA.”
PIETRA VICTORIA LOPES SALLES, 15 ANOS,
JOVEM DO 1º ANO RECICLAR.
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sua história de vida. Eu acho
isso muito importante. Traz
confiança porque sentimos
que as pessoas estão
interessadas em saber quem
nós somos, de verdade.
Esse tratamento que a gente
recebe, sem julgamento, nos
faz crescer muito.

JOVENS TRANSFORMADORES

“NO RECICLAR, A MAIORIA DOS JOVENS
ENTRA COM UMA CABEÇA E SAI COM
OUTRA. AQUI, O PENSAMENTO SE
ABRE. OS EDUCADORES SÃO MUITO
BONS, GENTIS, ATENCIOSOS E ESTÃO
SEMPRE PRONTOS A NOS ATENDER E A
NOS AJUDAR. TUDO AQUI É DIFERENTE:
AS SALAS, O AMBIENTE, AS AULAS,
O MÉTODO, OS EDUCADORES, AS
ATIVIDADES. TUDO ISSO NOS AJUDA
MUITO A DECIDIR O QUE QUEREMOS
PARA NOSSA VIDA PROFISSIONAL.
ESTOU ANSIOSA PARA INICIAR ESSA
NOVA FASE DA MINHA VIDA.”
JULIANA DIAS LOPESANO II RECICLAR 10 ANO
CURSO TÉCNICO DE ESTÉTICA FAMESP.

Do sonho ideal
para o sonho real
Neste primeiro ano no Reciclar,
comecei a pensar no meu Projeto de
Vida. Entrei aqui sem ter nenhuma
opção de carreira. Fui conhecendo
diversas profissões e fiquei dividida
entre estudar Moda, Artes Cênicas,
Fotografia e Veterinária. São coisas
que eu gosto, assim como Psicologia.
Então, veio a Feira de Carreiras do
Reciclar e lá eu pude conversar com
profissionais de todas essas áreas, tirar
dúvidas e receber informações sobre o
mercado de trabalho. Com certeza foi
uma experiência muito bacana e decisiva.
Acabei escolhendo o curso técnico em
Moda e me preparei para os processos
seletivos. Em Moda, é possível falar
sobre Psicologia, e acho que esse curso
vai me trazer muitas oportunidades.
Quando contei para minha mãe sobre
a minha opção, ela me deu muito
apoio. Já me vejo no futuro fazendo
as coisas que eu gosto. Estou ansiosa
para iniciar o segundo ano do programa
e muito feliz por minhas escolhas.

O Instituto Reciclar abriu
suas portas para a Feira de
Carreiras 2019, em outubro.
O evento reuniu cerca de
20 empresas parceiras e 60
voluntários e profissionais
autônomos. As equipes
trouxeram informações sobre
diferentes áreas de atuação,
cursos técnicos e mercado de
trabalho aos jovens que estão
iniciando a vida profissional.
Leia mais na página 34.
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SEDE RECICLAR
A sede do Reciclar possui 502 m2 com
arquitetura que privilegia a criatividade e o
trabalho em grupo.
Fachada: em 2019, a fachada do Reciclar
ganhou nova cara: cores vibrantes e traços
ousados que transpiram inovação, singularidade,
protagonismo, empoderamento, tecnologia e
conexões em rede. Idealização de Alessandro
Box, grafiteiro da comunidade do Jaguaré, com
participação de dois jovens do Reciclar.
Deck: espaço com jardim vertical propício
para momentos de descontração, rodas de
conversa e atividades em grupo.
Bancada de computadores: espaço em estilo
coworking, com computadores para livre uso
dos jovens.
Salas moduláveis: espaços flexíveis, que se
transformam a cada atividade, de acordo com
as necessidades das Oficinas.
Lab de inovação: espaço multiuso para o
aprendizado de tecnologia – tema transversal
a todas as atividades do programa (leia mais
na página 30).
Refeitório: onde são preparados e servidos
o almoço e o lanche para os jovens que
participam do Programa Reciclar.
Elevador/rampa de acesso: Sede 100%
acessível, pronta para receber jovens com
deficiência e promover a inclusão.
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PROJETO DE VIDA

CURSOS TÉCNICOS ESCOLHIDOS PELOS JOVENS

O Projeto de Vida é desenvolvido nos
Anos I e II do Reciclar.
Por meio de metodologias ativas que
incluem dinâmicas, eventos e atividades
em grupo, os jovens discutem sobre
seus sonhos, definem áreas de interesse
e escolhem um curso técnico.

ANO I

ANO II

Início da construção
do Projeto de Vida

Questões práticas
relacionadas ao curso
técnico escolhido

Reconhecimento
de interesses e
habilidades em
consonância com
as profissões

Atividades de apoio
à empregabilidade

Escolha do
curso técnico

Suporte aos desafios
enfrentados nessa
nova etapa

Os cursos técnicos são escolhidos no
final do Ano I do Programa, de acordo
com o Projeto de Vida e com as áreas
de interesse de cada jovem. O Reciclar
busca as escolas de excelência em suas
respectivas áreas, a fim de assegurar a
qualidade da formação técnica do jovem.

2017
Curso de
marketing
de eventos
Técnico em
administração
Técnico em
análises clínicas
Técnico em
cozinha
Técnico em
design de
interiores
Técnico em
design gráfico
Técnico em
edificações
Técnico em
enfermagem

2018
Técnico em
fotografia
Técnico em
informática
Técnico em
nutrição e
dietética
Técnico em
publicidade
Técnico em
recursos
humanos
Técnico em
teatro

Técnico em
recursos
humanos
Técnico em
administração
Técnico em
cozinha
Técnico em
design de
interiores
Técnico em
edificações
Técnico em
enfermagem
Técnico em
farmácia
Técnico em
fotografia

2019
Técnico em
informática
Técnico em
nutrição
Técnico em
orientação
comunitária
Técnico em
serviços
jurídicos

Técnico em
administração
Técnico em
computação
gráfica
Técnico em
comunicação
visual
Técnico em
criação e direção
de arte para
publicidade
Técnico em
design de
interiores
Técnico em
edificações
Técnico em
enfermagem

Técnico em
estética
Técnico em
informática
Técnico em
modelagem
e vestuário
Técnico em
multimidia
Técnico em
orientação
comunitária
Técnico em
produção de áudio
Técnico em
produção de moda
Técnico em
veterinária
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Mãos na massa
Nunca tinha mexido com projetos na minha

gente descobriu que não dava para ficar só

vida. Nem sabia o que era isso quando

nisso. Que o tema envolve muitas outras

comecei o Reciclar! Na Oficina Criativa de

coisas e que vai muito além. Nosso grupo

Soluções, aprendi a trabalhar com gestão de

se uniu a outro, que tratava sobre racismo.

projetos. A gente começa com a definição do

Então, definimos que nosso projeto seria

tema, depois aprende a fazer planejamento

sobre padrões, aceitações e comportamento.

e no fim entrega o que fizemos.

A ideia foi a de fazer um protótipo de
bonequinhas para que crianças de creches do

No começo, eu achava que os projetos eram

nosso bairro pudessem colocar o cabelo que

difíceis. Todos eles. Depois, fui aprendendo

quisessem nessas bonecas. E daí, a gente

que é preciso ter paciência e saber lidar com

levaria a discussão para padrões de beleza.

as cobranças. Porque na verdade é muito
importante você escolher o que quer fazer

No dia do Pitch, tivemos que apresentar

e se sentir o protagonista do seu projeto e

nosso projeto para uma banca de

da sua história. E tudo isso prepara a gente

convidados. Um super desafio! Tivemos

para entender como o trabalho
e o mundo funcionam.

que lidar com o nervosismo, com perguntas
que a gente não sabia responder e que
nos levaram de volta para a projeto. Com

Na Oficina Criativa de
Soluções, meu projeto foi
sobre moda. No começo, a
gente queria falar sobre

as avaliações que a gente recebeu e com
o apoio dos educadores, revisamos nosso
projeto e fomos trabalhando até ter a certeza
que ele estava pronto para ser executado.

estética, roupas,
tendências e estilos.

Tudo isso foi muito importante e eu posso

No decorrer das

dizer que colecionei muitos aprendizados.

atividades, a

Acho que o objetivo era exatamente
esse, sabe? O projeto me ajudou a
pensar sobre a escolha do meu curso.
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“O RECICLAR ME AJUDOU NO
AMADURECIMENTO PESSOAL E
PROFISSIONAL. CONSEGUI ME
DESENVOLVER E ME APRIMORAR.
O PROGRAMA TEM UMA
DIDÁTICA MUITO DIFERENTE. AS
AULAS SÃO MUITO DINÂMICAS,
OS TEMAS SÃO SUGERIDOS
PELOS JOVENS E DISCUTIDOS
ENTRE TODOS. NOSSAS OPINIÕES
SÃO OUVIDAS E PODEMOS
NOS EXPRESSAR. NUNCA TINHA
TRABALHADO COM PROJETOS
NA VIDA. DÁ BASTANTE
TRABALHO MAS É MUITO
GOSTOSO E FEZ A DIFERENÇA
PARA O MEU CRESCIMENTO.“
ALANA FERNANDA OLARDI, JOVEM
FORMADA PELO RECICLAR E
NO TÉCNICO EM RH PELO
SENAC, EM FASE FINAL DE
PROCESSO SELETIVO PARA
O PRIMEIRO EMPREGO.

“CONHEÇO O RECICLAR DESDE
A INAUGURAÇÃO E SEMPRE
QUIS FAZER O PROGRAMA. NA
ÉPOCA, NÃO TIVE OPORTUNIDADE
E QUANDO MINHA FILHA
COMPLETOU A IDADE
NECESSÁRIA, FIZ A INSCRIÇÃO E
DEU TUDO CERTO. AGRADEÇO
AO RECICLAR PELA JORNADA DE
TRANSFORMAÇÃO DA ALANA,
UMA MENINA GENIOSA E
MUITO AMOROSA, QUE HOJE
SE TORNOU UMA ADOLESCENTE
MAIS PACIENTE, PREPARADA,
RESPONSÁVEL E FOCADA NO
DESENVOLVIMENTO DE SUA
VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL.
SOMOS PRIVILEGIADOS POR
TER ACESSO A TUDO ISSO. VIDA
'INFINITA' AO RECICLAR!“
LILIANE LIMA FERNANDES, MÃE DA
ALANA FERNANDA OLARDI, JOVEM
FORMADA PELO RECICLAR E NO
TÉCNICO EM RH PELO SENAC, EM
FASE DE PROCESSOS SELETIVOS
PARA O PRIMEIRO EMPREGO.

JOVENS TRANSFORMADORES

Oficinas Criativas
de Soluções 2019

SAÚDE E BEM-ESTAR

Conheça os projetos

PRAZERES DAS MULHERES –
QUEBRANDO TABUS

Criativas de Soluções ao longo

Podcast para falar sobre tabus da

desenvolvidos nas Oficinas
de 2019.

saúde e sexualidade feminina. Tem
como objetivo contribuir com o
empoderamento das adolescentes por

TECNOLOGIA

meio do conhecimento do próprio corpo,
assim como promover respeito e apoio
a essa liberdade por parte de todos.

PULSE ID
Pulseira eletrônica que aciona diversas

DAMAS DA SAÚDE

funções em uma residência. O objetivo

Campanha publicitária direcionada

é reduzir níveis de consumo de energia e

aos moradores da zona oeste com

criar facilidades: da movimentação sem

informações e dicas sobre como

a necessidade de acionar interruptores

aproveitar de maneira mais adequada e

a programações personalizadas para

eficiente alguns dos serviços oferecidos

o funcionamento de aparelhos.

pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Semana de Pitch
acontece no fim do
primeiro semestre para
que os jovens apresentem
suas ideias de projetos
para uma banca avaliadora.
As bancas avaliadoras são
compostas por membros

da diretoria e do
conselho do Reciclar, por
mentores e profissionais
das empresas parceiras.
Os jovens apresentam os
projetos idealizados e a
banca aponta pontos de
melhoria e de viabilidade.

Os produtos
e soluções finais
são apresentados
no segundo
semestre e marcam
o fechamento do Ano I
e Ano II de Programa.
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COMPORTAMENTO
RESPONSABILIDADE DIGITAL
– CYBERBULLYING
Jogo de cartas em que o jogador
deve descobrir o desfecho de
uma história por meio de dicas. O
objetivo é conscientizar escolas
e famílias sobre o impacto do
cyberbullying e as possíveis formas
de combate ao problema.

IGUALDADE DE GÊNERO DUPLA JORNADA DE TRABALHO
DA MULHER
Conteúdo digital com ensaio
fotográfico e entrevistas com

MEU CABELO, MINHAS REGRAS

mulheres do bairro. O objetivo

Oficina de criação de bonecas com

é trazer informações sobre a

diferentes tipos de cabelo afro para

jornada de trabalho feminino

serem distribuídas às crianças da

dentro e fora de casa.

comunidade do Jaguaré. Tem como
objetivo discutir, de forma lúdica,

CONTROLE EMOCIONAL –
COMPREENDENDO A VIOLÊNCIA

padrões de beleza e aceitação social.

Jogo de cartas desenvolvido

SÃO SÓ PESSOAS

para estimular a discussão sobre

Workshop repleto de dinâmicas

comunicação não violenta e controle

para estimular, refletir e fortalecer a

emocional. A dinâmica do jogo

autoestima dos participantes, além

permite tratar dos motivos que

de promover atividade de integração,

podem desencadear uma briga.

com muita leveza e bom humor.
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CIDADANIA
PARA ALÉM DA FOME – HISTÓRIAS DE
VIDA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
E-book com histórias de vida de
pessoas em situação de rua que narram
suas experiências e necessidades.

O QUE OS OLHOS NÃO VEEM
Documentário que apresenta o bairro

MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

do Jaguaré pelos próprios moradores,

VERSION CLOTHES

revisitando lugares simbólicos e populares,

Kit no estilo faça você mesmo +

com entrevistas que compartilham

tutoriais em vídeos para customização

memórias afetivas do bairro.

de roupas em casa. O kit conta com

O LIXO

diversos produtos como agulhas, linhas,

Documentário que retrata o dia a

corantes tintas para tecido e acessórios

dia de uma comunidade da zona

para o consumidor transformar as

oeste de São Paulo: do descarte

MUSART – EXPRESSÃO PELA ARTE

roupas esquecidas do armário em

irregular de lixo aos problemas

Museu itinerante com conteúdo a partir

novos estilos personalizados.

decorrentes dessa prática e

ARTE

de entrevistas realizadas pelos jovens.
O acervo é formado por fotos, vídeos,

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

propostas para solucioná-los.

Organização e execução de um evento

POR UMA VIDA SUSTENTÁVEL
– A IMPLEMENTAÇÃO DA
COMPOSTEIRA NO RECICLAR

ARTE & CULTURA – MODA COMO FORMA
DE EXPRESSÃO EM DIFERENTES ESTILOS

com atividades artísticas para pessoas

Criação e implementação de

com deficiência intelectual. O objetivo

um sistema de compostagem

Exposição itinerante de fotos com

consiste em estimular a produção

e de uma horta no Instituto

música com o objetivo de evidenciar

de trabalhos autorais e aproximar

Reciclar com o objetivo de

e valorizar a individualidade, com

jovens com deficiência intelectual

promover um estilo de vida mais

respeito e sem preconceito.

de empresas de grande porte.

sustentável na organização.

desenhos, textos e relatos de jovens
que se expressam por meio da arte.

ACEITA-AÇÃO

25

RELATÓRIO RECICLAR 2019

Oficinas de Suporte:
aprendizado na prática
Além do projeto que a gente fez durante a
Oficina Criativa de Soluções, muitas outras coisas
aconteceram e foram muito importantes também. Nas
Oficinas de Suporte e em todas as outras atividades,
a gente aprendeu as coisas de um jeito diferente. É
mais dinâmico, mais perto da nossa realidade. Com

Atividades Especiais

isso, melhorei na escola também. Muito legal!

As atividades especiais possibilitam que
o jovem tenha mais conhecimento sobre
si mesmo e sobre o mundo, além de
estimular o relacionamento interpessoal
e a ampliação do repertório cultural.

Oficinas de Suporte
ANO I (escolha do curso técnico)
› Leitura Escrita e Comunicação Oral
› Linguagens Matemáticas
e Raciocínio Lógico
› Teatro – Comunicação e Expressão
› Inglês
› Preparação para Exames
ANO II (cursando escola técnica)
› Leitura Escrita e Comunicação Oral
› Linguagens Matemáticas
e Raciocínio Lógico
› Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)
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Cineclube
Além de expandir o repertório dos jovens,
esta atividade gera conhecimentos mais
aprofundados a respeito da linguagem
cinematográfica. Após a exibição dos
filmes, os jovens participam de rodas de
conversa sobre os temas assistidos.
›
›
›
›
›
›

Confissões de Adolescente
Um Conto Chinês
Cinco Graças
Pequena Miss Sunshine
Hoje Eu Quero Voltar Sozinho
O Silêncio dos Homens

Clube de Leitura
Aqui, os jovens ampliam e aprofundam as
competências enquanto leitores e estreitam
os laços entre eles. Espera-se deste modo,
torná-los leitores com capacidade de
encarar textos mais difíceis – com tramas
mais elaboradas, personagens mais
complexos, linguagem mais bem construída,
contribuindo para que consigam estudar
melhor, estabelecer mais relações entre as
informações que recebem, ganhar autonomia
para se posicionar frente àquilo que leem.
› Nu, de Botas
› Sarau de Leitura, escrita e
comunicação oral
› Leitura de livros do acervo Reciclar

JOVENS TRANSFORMADORES

Da esquerda
para a direita:
deriva pela
comunidade do
Jaguaré, Clube
de Leitura, Feira
de Profissões
CIEE, Feira
de Troca de
Experências
e Teatro –
Comunicação e
Expressão

Atividades Externas

Visitantes

Ao levar os jovens para atividades fora
do Reciclar, incentiva-os a fruir das
produções artísticas, históricas, científicas,
tornando-se sensíveis a elas, interessados.
Isso permite uma formação mais
humana, mais integrada e mais cidadã.

Os convidados conversam com os jovens
a respeito de carreira, histórias de vida,
empreendedorismo ou outros temas
que possam contribuir tanto na escolha
profissional, quanto no projeto de vida.

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Teatro – Casa de Boneca, parte 2
Musical – O Fantasma da Ópera
Deriva pela comunidade do Jaguaré
Teatro – Aparecida – O musical
Tour guiado pelo centro
histórico de São Paulo
Feira de profissões CIEE
Deriva pela Av. Paulista
Visita à Escola Técnica Albert Einstein
Teatro – Zorro, o musical
Visita à Feira de Profissões da USP
Visita ao acervo do MASP
Visita ao Credit Suisse

› Youtuber Pietra de Pinho
› Palestra sobre formações
técnicas na área de saúde com
Rosangela Dantas Frateschi da
Escola Técnica Albert Einstein
› Roda de conversa sobre padrão de
beleza com diferentes convidados
› Dow Brasil – ciclo de atividades
› Roda de conversa com o
escritor Antonio Prata
› Debate sobre democracia e as formas
de poder com membros da Politize
› Bayer – ciclo de atividades com
voluntários da empresa
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DNA INOVADOR
Para que os jovens atendidos conquistem
seus objetivos, nós, do Instituto Reciclar,
estamos sempre em movimento: na formação
contínua dos educadores, fomentando novas
parcerias e investindo em ações que possam
sustentar a nossa metodologia e promover
uma formação sólida e de qualidade.
Neste capítulo, você vai conhecer mais
sobre a nossa metodologia, abrangência e
as iniciativas que fazem do Reciclar uma
organização que desenvolve potenciais
e inspira transformações sociais.
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METODOLOGIA

UM NOVO OLHAR
PARA UM NOVO MUNDO
Trazer os jovens para o centro da aprendizagem e torná-los agentes
ativos no processo de construção do conhecimento. Essas são as
principais características da nossa metodologia, que promove o
aprendizado na prática, a partir de situações reais e por meio da
gestão de projetos, comum no mundo do trabalho.

OBJETIVOS
Conectar os jovens aos desafios e às tendências no mundo do
trabalho e da vida em sociedade; promover empregabilidade.

FERRAMENTAS
Práticas educacionais inovadoras como:
›

cultura maker – promoção da capacidade de fabricar, construir,
reparar e alterar objetos dos mais variados tipos e funções com
as próprias mãos, dentro de um ambiente de colaboração e
transmissão de informações entre grupos e pessoas.

›

design thinking – abordagem prática-criativa que visa a

RESULTADOS

resolução de problemas, principalmente, no desenvolvimento

Formação de jovens criativos,
proativos e protagonistas
de suas histórias; aptos
para atuarem como
agentes multiplicadores
de transformação.

de produtos e serviços, agindo com base na coletividade
colaborativa do desenvolvimento dos projetos.
›

gamificação – uso de mecânicas e dinâmicas de jogos
para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o
aprendizado, motivando ações e comportamentos em
ambientes fora do contexto de jogos.
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LAB de Inovação o futuro dentro
do Reciclar
O ano de 2019 marca uma importante
conquista no processo de formação dos
jovens. Por meio de parceria firmada com
a IBM e a QUEST, inauguramos, em março,
o moderno LAB de Inovação. Trata-se de
um espaço multiuso para o aprendizado
de tecnologia - tema transversal a
todas as atividades do programa.
No LAB de Inovação, os jovens
desenvolvem soluções tanto em projetos
e atividades nas Oficinas Criativas
de Soluções quanto das Oficinas de
Suporte, de maneira autônoma e criativa,
Impressora 3D – também conhecida

mundo real por meio de

como prototipagem rápida, em que

compartilhamento de projetos

O espaço representa uma importante

um modelo tridimensional é criado

que podem ser construídos

via de acesso para os jovens às

por sucessivas camadas de material.

e remixados pelo professor

guiados pelos socioeducadores.

modernas ferramentas e aplicação das

›

›

metodologias que desenvolvemos.

com um feixe de laser intenso

O LAB de Inovação conta com:
›
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Fresadora – equipamento de movimento

Cortadora a laser – opera

e, também, pelos alunos.
›

Arduino – programa de

que corta materiais de acordo

prototipagem eletrônica que, por

com programação prévia.

meio de uma placa conectada

Box Explorum – plataforma de

a um computador, permite a

contínuo que esculpe peças por meio de

alta inovação educacional, que

criação de comandos básicos de

uma ferramenta de corte chamada fresa.

permite explorar problemas do

automação por meio de sensores.

›

“CONHECER O INSTITUTO RECICLAR
FOI UMA GRATA SURPRESA. TODA A
ORGANIZAÇÃO E CUIDADO COM OS
DETALHES, O RESPEITO E CARINHO COM
OS JOVENS E COM OS VOLUNTÁRIOS.
PUDE VIVENCIAR COMO OS JOVENS
TÊM SUA AUTOESTIMA TRABALHADA,
PASSAM A TER CONSCIÊNCIA DE SUAS
QUALIDADES E DEFEITOS, E COMO
UTILIZAM ISSO A FAVOR DO QUE
QUEREM PARA SUA VIDA.”
ARLLON SOUZA VIÇOSO, IBM BRASIL.

DNA INOVADOR

Singularidade e
ambiente colaborativo
Um de nossos diferenciais consiste no olhar
individualizado para apoiar o processo de
autoconhecimento dos jovens. Olhamos
e ouvimos o adolescente com cuidado,
buscando compreender a singularidade de
cada um. Estimulamos o protagonismo desses
jovens, que passam a compreender que o
cumprimento de deveres leva à possibilidade
de usufruir de direitos.
Para isso, reunimos um time de
socioeducadores formado por profissionais
que possuem competências específicas e
que atuam de maneira engajada e totalmente
empenhada em se relacionar com os jovens e
a comunidade.
Os socioeducadores estão conectados a:
›

Metodologias ativas, guiando alunos por
trilhas de conhecimento.

›
›

Constante formação em práticas inovadoras.
Cocriação e ressignificação do "DNA"
do Programa.

›

Olhar crítico sobre práticas e ferramentas
educacionais para aprimorar os processos
de aprendizagem.

“FIQUEI ENCANTADA COM
A FORMA QUE O INSTITUTO
RECICLAR AJUDA TODOS OS
JOVENS QUE PARTICIPAM DO
PROJETO. NÃO HOUVE UM
ADOLESCENTE QUE ENTREVISTEI
QUE NÃO CITOU A PASSAGEM
DELE PELO PROJETO COMO
TRANSFORMADORA. SAIBAM
QUE O TRABALHO DE VOCÊS
É ENRIQUECEDOR PARA NÓS,
VOLUNTÁRIOS, E PARA OS
JOVENS ALUNOS.”
MILENA ALVARENGA DE OLIVEIRA,
TECNISA.

Conexão permanente com o século XXI
Ao longo de 2019, nosso time de

Reciclar se deu por meio do Google

socioeducadores participou de

for Education. Trata-se de uma rede

treinamentos em programas educacionais

de soluções gratuitas e globais, da

voltados para a Educação do Futuro.

qual somos parceiros, composta

Um dos destaques foi o treinamento

por aplicativos e dispositivos para

em Design Thinking com o especialista

uso em sala de aula e fora dela.

Benjamin Lee Walker, educador da
Homewood Children’s Village.

Formado na University of Pittsburgh,
em Educação, Administração e Política,

A instituição está sediada na cidade

Walker compartilhou novas ferramentas

de Pittsburgh, na Pensilvânia, EUA, e

para o desenvolvimento de projetos:

desenvolve programas de apoio e formação

Mapa de Stakeholders; Mapa de

de crianças e jovens em situação de

Conceitos; Matriz de Dificuldades e

vulnerabilidade social. A conexão com o

Importâncias, e Mapa do Infinito.
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METODOLOGIA

ENCONTROS
E PARCERIAS
Acreditamos que a atuação conjunta e em
rede é fundamental para vencermos os
desafios e promover transformação social.
Ao longo de 2019, viabilizamos atividades
com foco em desenvolvimento pessoal e
profissional, e inovação em parceria com
diferentes organizações.

Em rede para
transformar o mundo
Em 2019, organizamos eventos direcionados

participantes receberam atendimento

aos jovens, às famílias e à comunidade.

individualizado para tirar dúvidas e receber
orientação especializada.

ORÇAMENTO FAMILIAR
Em maio, promovemos o evento

CLUBE DE LEITURA

Planejamento Financeiro & Orçamento

Os jovens do Ano I receberam a visita do

Familiar para pais de alunos da Escola

escritor Antonio Prata, autor do livro “Nu, de

Estadual Prof. José Monteiro Boanova.

botas”, em maio. A obra trata das memórias

Realizado em parceria com a Planejar –

de infância do escritor e fez parte do roteiro

Associação Brasileira de Planejadores

de atividades do semestre. Inspirados pelo

Financeiros, a iniciativa integrou a 6ª edição

livro, os jovens escreveram suas crônicas e

da ENEF – Semana Nacional de Educação

produziram um e-book. As fotos de infância

Financeira do Comitê Nacional de Educação

foram publicadas em um grande mural

Financeira (Coaf). Após a palestra, os

produzido por eles.
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MUNDO STEM

de milhares de jovens, estimulando-

Também em junho, os jovens participaram

os a acreditarem em seus sonhos e a

de um encontro na sede do Reciclar com

traçar caminhos para realizá-los.

Phyllis Harvey, diretora do programa
(YLAI), que integra a MESA (Mathematics,

FEIRA DAS PRO FISSÕES DA USP CONHECER PARA ESCOLHER

Engineering, Science, Achievement). A

Os jovens do Reciclar visitaram a 13ª Feira

organização está sediada na Califórnia

USP e as Profissões, que aconteceu no

(EUA) e há mais de 30 anos trabalha para

Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da

despertar o interesse de jovens com

Universidade de São Paulo (USP), no fim de

oportunidade restrita de formação nas

agosto. O evento reuniu unidades de ensino

áreas de ciência, tecnologia, engenharia

e pesquisa da universidade em estandes

e matemática por meio de parcerias

com alunos e professores que atuaram como

com universidades norte-americanas.

monitores e esclareceram dúvidas dos jovens

Durante a visita, Harvey compartilhou

sobre cursos, carreiras, profissões e formação

a experiência sobre como é possível

acadêmica. A visita integrou as atividades do

empoderar, inspirar e transformar a vida

Projeto de Vida.

Young Leaders of the Americas Initiative

Phyllis Harvey,
diretora do programa
Young Leaders of the
Americas Initiative
(YLAI), que integra a
MESA (Mathematics,
Engineering, Science,
Achievement).
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FEIRA DE CARREIRAS DO RECICLAR
O evento foi realizado em outubro em
nossa sede e reuniu 20 empresas parceiras,
60 voluntários e profissionais autônomos.
Aberta à comunidade e aos jovens do ensino
médio, a iniciativa teve como objetivo
oferecer informações sobre diferentes
áreas de atuação, cursos técnicos e
mercado de trabalho. A feira contou
com estandes de empresas como
Senac, Escola Técnica Albert
Einstein, MacCode, Oficina de
Currículos e Desafio Maker.
A programação ainda
trouxe palestras com
convidados especiais.
Entre eles, destaque para
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“O TRABALHO QUE O
INSTITUTO RECICLAR
DESENVOLVE É INCRÍVEL,
INOVADOR E SUPER
CONECTADO ÀS DEMANDAS
E NECESSIDADES DA
SOCIEDADE ATUAL. FOI UMA
HONRA PARTICIPAR DA
FEIRA DE CARREIRAS, COM
ALUNOS E EDUCADORES
TÃO COMPROMETIDOS
E ENGAJADOS.”
PAULA BATICH, PRO FESSORA
NO SENAC OSASCO.

DNA INOVADOR

o rapper, produtor e empresário Rashid, que
falou sobre sua trajetória de superação e a
conquista de seus objetivos profissionais;
e do coach e terapeuta psicocorporal,
Luciano Maresca, que promoveu reflexões
sobre vocação e o processo de descoberta
da escolha por um caminho profissional.
Ainda durante o evento, o CAT (Centro de
Apoio ao Trabalhador) e o SAV (Serviço de
Atendimento à Vulnerabilidade) emitiram
mais de 50 carteiras de trabalho. Jovens
interessados em ingressar no Reciclar
também puderam fazer as inscrições para o
processo seletivo 2020. Mais de 150 jovens e

ESTAÇÃO HACK - DENTRO DA MAIOR REDE SOCIAL
Nossa atuação em rede integra os jovens a eventos significativos.
Tecnologia, busca de soluções, trabalho em equipe. Essas
foram algumas das atividades desenvolvidas por 20 jovens do
Reciclar que tiveram a oportunidade de participar dos cursos
na Estação Hack. Trata-se do primeiro centro para inovação
criado pelo Facebook, que oferece cursos de programação
e conhecimentos básicos em TI. Os jovens realizaram dois
cursos: Desenvolvimento de Aplicativos Android, com uso
de pensamento computacional na criação de aplicativos para
equipamentos móveis; e Conceitos Básicos de Programação
em Inglês, com instruções básicas de comandos e termos em
inglês para melhorar a capacidade de interpretação e escrita
de códigos. Os cursos foram oferecidos por meio da parceria
com o Cel.Lep e a MadCode.

moradores da comunidade participaram da
Feira de Carreiras Reciclar.
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VOLUNTARIADO

TROCAS QUE
INSPIRAM OS
DOIS LADOS

BANCO CSHG DISCUTE
CARREIRA E PROPÓSITO
Em maio, nossos jovens participaram de um
ciclo de palestras realizadas por colaboradores
do Credit Suisse Hedging-Griffo. Em pauta,
a importância de estudo, dedicação e

Em 2019, realizamos importantes

persistência para a construção de uma carreira

ações com empresas parceiras por

de sucesso. O encontro aconteceu na sede

meio do Programa de Voluntariado.

do banco e, além das palestras, os jovens

Organizado em três frentes – aporte

puderam conhecer o ambiente corporativo e

financeiro, projetos permanentes ou

as possibilidades de carreira na área.

projetos pontuais – possibilitamos a
engajar colaboradores em programas

INCLUSÃO E DIVERSIDADE
EM PAUTA COM A IBM

de voluntariado corporativo. Por

A parceria entre a IBM e o Reciclar

meio dessas ações, oferecemos aos

proporcionou uma intensa troca de

adolescentes a chance de conhecer de

conhecimento e expertise por meio de

perto rotina, características e demandas

atividades realizadas ao longo do ano. Entre

em diferentes áreas e profissões.

elas, um bate-papo inspirador que marcou

essas instituições a oportunidade de

o mês de junho. Debora Souza, gerente de
Troca de informações, experiências

projetos PMP da IBM Brasil, visitou a sede do

na prática, vivência no ambiente

Reciclar e conversou com os jovens sobre sua

corporativo, descoberta de

trajetória de vida, preconceito, motivação e

possibilidades. São muitos

acesso a oportunidades. Debora é mentora

os benefícios obtidos nesse

do Programa de Diversidade e Inclusão da

intercâmbio. E não apenas para os

companhia, e líder de movimento negro.

jovens, mas também para empresas

Na ocasião, os estudantes puderam ouvir

interessadas em contribuir para a

e falar sobre a importância da preparação

formação dos futuros profissionais.

para o mundo do trabalho, a busca por

Conheça as ações realizadas.

conhecimento e a realização de sonhos.
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TRABALHO EM EQUIPE COM A BAYER
Em setembro, foi a vez dos colaboradores
da Bayer promoverem um dia de
atividades com workshops e dinâmicas
de grupo que estimularam a reflexão dos
jovens sobre autoconhecimento e trabalho
em equipe. As oficinas trataram de:
›

Autoconhecimento e perfil

profissional: principais características
de trabalho em grupo, com respeito
às diferenças individuais.

›

Workshops cocriados com parceiros

Agricultura, Biotecnologia e

Extração de DNA: em linha com
as diretrizes do pilar Fome Zero e

DOW EM INTERAÇÃO COM OS JOVENS
A Dow promoveu uma série de oficinas
e workshops, em maio. As atividades
foram organizadas por colaboradores da
companhia. Um grupo de 16 voluntários se
dividiu na realização de quatro oficinas:
›

Carreira & Mentoria: bate-papo sobre
expectativas de futuro, sonhos, metas e
dicas para alcançar objetivos.

›

Inclusão & Diversidade: pré-conceitos
e definições relacionadas à inclusão de
mulheres, público LGBTQ+, pessoas
com deficiência e outros no mercado
de trabalho.

›

Sustentabilidade: experiência sobre
práticas sustentáveis incorporadas

no dia a dia da companhia, com

“FIQUEI
reflexão sobre a importância
ENCANTADA COM
do pensamento sustentável na
A PARTICIPAÇÃO,
área pessoal e profissional.
DISCIPLINA E
› Gastronomia: com dicas sobre boa
ENGAJAMENTO
alimentação – e de baixo custo –
›
DOS JOVENS. FOI
mesmo diante de uma rotina atribulada. ENRIQUECEDOR
› Excel: dicas e aprendizado de alguns
CONTRIBUIR COM
dos recursos do aplicativo, um dos mais UM PROJETO
utilizadas no ambiente profissional, em
TÃO BEM
todo mundo.
ESTRUTURADO, SÉRIO
E ORGANIZADO
O evento ainda contou com um momento
›
COMO É O
de interação entre os jovens e os
INSTITUTO RECICLAR.”

Agricultura Sustentável, as atividades

voluntários da Dow durante o lanche

inconsciente e qual o papel de cada um

oferecido pela Viva Food aos participantes.

AMANDA RIBEIRO RIOS,
BAYER.

trataram de temas relacionados

“SÃO JOVENS
DIFERENCIADOS E
QUE CLARAMENTE
ESTÃO SENDO
MUITÍSSIMO BEM
GUIADOS PELOS
PRO FISSIONAIS
E VOLUNTÁRIOS
DO INSTITUTO. A
TROCA FOI MUITO
RICA E CERTAMENTE
APRENDI MUITO
COM CADA
UM DELES. “
AUGUSTO
CRIVELLARI, BAYER.

à agricultura no cotidiano, com
atividade prática de extração de DNA
em grãos de soja.
Como fazer apresentações e

encantar o seu público: temas
sobre planejamento, análise
de público-alvo e objetivo da
apresentação, além de dicas sobre
PowerPoint, linguagem corporal e
comportamentos a serem evitados.
Um caso de diversidade no mercado
de trabalho: discussão sobre o viés

na construção de um mundo melhor.

“SÃO JOVENS
ATENTOS E
CURIOSOS. ELES
TÊM UMA POSTURA
MADURA E UM
COMPORTAMENTO
RESPEITOSO. ENSINAR
PARA QUEM
QUER APRENDER É
MUITO BOM!”
MELINA ANDRADE,
BAYER.
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ABRANGÊNCIA

ALÉM DO ENTORNO
Estamos sediados e realizamos nossas
atividades no Jaguaré, bairro da na zona
oeste de São Paulo, que tem cerca de 42
mil habitantes e área estimada em 6,6 km2.
Desde 2017, ampliamos essa área de atuação
e hoje atendemos jovens que vêm de outros
bairros próximos e de municípios vizinhos. A
opção por estender o programa se deve ao
alto grau de vulnerabilidade social, além de
concentração populacional na região.

Escolas parceiras
1.1

E.E. Prof. Major Telmo

3.3

E.E. Condomínio Carioba Recanto Marisa

2.2
4.4
5.5
6.6
7.7
8.8

E.E. Anhanguera

E.E. Deputado Augusto do Amaral
E.E. Dr. Américo Marco Antônio

E.E. Emiliano Augusto Cavalcanti
de Albuquerque e Melo
E.E. Ermano Marchetti

E.E. Neuza de Oliveira Prévide
9.9 E.E. Padre Antônio de Oliveira Godinho
10 E.E. Prof. Almeida Junior
10.
11 E.E. Prof. Architiclino Santos
11.

12 E.E. Prof. Dr. Luiz Lustosa da Silva
12.
13 E.E. Prof. Emygdio de Barros
13.

14 E.E. Prof. Ernesto Thenn de Barros
14.
15 E.E. Prof. João Baptista de Brito
15.

“PARABENIZO O RECICLAR
PELO EXCELENTE TRABALHO DE
FORMAÇÃO E PREPARO DESSES
FUTUROS PRO FISSIONAIS QUE COM
CERTEZA CONTRIBUIRÃO COM UM
FUTURO BRASIL EMPREENDEDOR,
MAIS SUSTENTÁVEL, REPLETO
DE OPORTUNIDADES, LIVRE DE
ESTEREÓTIPOS, PRECONCEITOS,
COMPROMETIDO COM A EDUCAÇÃO
E SAÚDE DOS SEUS CIDADÃOS.”
ANASTÁCIA MASCARENHAS, BMA.
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16.
16 E.E. Prof. José Maria Rodrigues
Leite – Campesina
17 E.E. Prof. José Monteiro Boanova
17.

18 E.E. Prof. Manuel Ciridião Buarque
18.
19 E.E. Prof. Oswaldo Walder
19.
20 E.E. Profª. Maria Eugênia Martins
20.
21 E.E. Profª. Alice Velho Teixeira
21.
22 E.E. Rosa Bonfiglioli
22.
23 E.E. Solon Borges dos Reis
23.
24 Escola de Aplicação da USP
24.
25 Colégio Santa Rita
25.

26 E.E. Fernão Dias Paes
26.
27 E.E. João XXIII
27.

28 E.E. Prof. Daniel Paulo Verano Pontes
28.
29 E.E. Romeu de Moraes
29.

DNA INOVADOR

7

12
8

“AS OPORTUNIDADES GERADAS
PELA EDUCAÇÃO E PELO
TRABALHO SÃO FONTES DE
TRANSFORMAÇÃO DESTES
JOVENS, SUAS FAMÍLIAS, SUA
COMUNIDADE E DO BRASIL.
DESEJO A TODOS OS JOVENS
MUITO SUCESSO EM TUDO O
QUE DECIDIREM EMPREENDER
EM SUAS VIDAS. PARABÉNS,
INSTITUTO RECICLAR!”

1

SALETE DEON, UNBLUR.
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CUMPRINDO
NOSSO PROPÓSITO
Em 24 anos de atuação, impactamos
positivamente a vida de mais de 1.000 jovens e
suas famílias, nos mantendo firmes e focados em
nosso propósito de transformação social por
meio da formação para o mercado de
trabalho. Para que nossos objetivos
sejam alcançados, nos mantemos
em permanente avaliação e
reflexão de nossos processos
para que nossa trajetória seja
contínua, perene e sustentável.

40

CUMPRINDO NOSSO PROPÓSITO

INDICADORES

DESEMPENHO
E AVALIAÇÃO
Mantemos uma metodologia inovadora para avaliação

1

Indicadores
de desempenho

2

Indicadores
de participação

3

Indicadores
de satisfação

satisfação dos jovens

4

Indicadores
de resultado

habilidades específicas

evasão

empregabilidade

competências
socioemocionais

absenteísmo

nível de remuneração

eficiência na ocupação

aprovação nas
escolas técnicas

de desempenho tanto dos jovens atendidos pelo
programa quanto do desempenho institucional da
organização. Por meio desses processos, podemos
reconhecer pontos de melhoria e ajustes para o
desenvolvimento contínuo e sustentável da entidade.

Indicadores do programa
A avaliação dos jovens é realizada individualmente e
em grupo. Acontece tanto a partir da evolução das
competências socioemocionais quanto de habilidades
específicas desenvolvidas pelo programa.

conclusão dos
cursos técnicos

Indicadores organizacionais
aplicabilidade
dos projetos

Por meio de modernas ferramentas de gestão,
utilizamos nossos indicadores para planejamento de
ações e tomada de decisões, que consideram:
›
›
›
›
›

sustentabilidade financeira
eficiência na captação de recursos
direcionamento de recursos
relacionamento com stakeholders

avaliação individual
e coletiva

avaliação individual
e coletiva

avaliação individual
e coletiva

avaliação individual
e coletiva

transparência
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SUSTENTABILIDADE

DEMONSTRAÇÕES DE 2019
A excelência é uma busca constante
de todos que fazem parte do Reciclar.
Estamos empenhados em melhorar nossos

RECEITAS

R$

Doações Lei de Incentivo

1.619.734

48,72%

Crédito e Sorteio Nota Fiscal Paulista

456.582

13,73%

Doações de PF e PJ

296.516

8,92%

Trabalho Voluntário

239.554

7,21%

Doações Associados Mantenedores

184.440

5,55%

Total doações

2.796.826

Receita Financeira – rendimentos e resgate do fundo patrimonial

527.700

Total doações mais receitas financeiras

3.324.526

DESPESAS 2019

R$

Total

3.196.026

processos, assim como nossas práticas de
gestão e governança, gerando relações de
longo prazo, construindo valor para todos
os nossos stakeholders e transformando a
vida de centenas de jovens.
Nesse sentido, nossas demonstrações
financeiras são anualmente auditadas
pela KPMG, uma das maiores empresas
de auditoria e consultoria tributária do
mundo. Nosso compromisso é o de gerar
informações relevantes que subsidiem a
indicação de estratégias de sustentabilidade
do processo de qualificação dos jovens,
permitindo que nossos stakeholders
acompanhem o andamento das ações
acordadas e saibam como e onde são
aplicados os recursos captados.
Nossas demonstrações financeiras
completas e suas respectivas notas
explicativas estão disponíveis em nosso
site, na seção Transparência, acesse:
www.reciclar.org.br
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%

15,87%

CUMPRINDO NOSSO PROPÓSITO

48,72%

DOAÇÕES LEI
DE INCENTIVO

15,87%

RECEITA FINANCEIRA –
RENDIMENTOS E RESGATE DO
FUNDO PATRIMONIAL

5,55%

DOAÇÕES
ASSOCIADOS
MANTENEDORES

7,21%

TRABALHO
VOLUNTÁRIO

8,92%
DOAÇÕES
DE PF E PJ

13,73%

CRÉDITO E
SORTEIO NOTA
FISCAL PAULISTA
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PARCEIROS E EQUIPE
Contamos com uma sólida rede de
parceiros que apoiam e materializam
a missão e o propósito do
programa. Esse grupo de parceiros,
mantenedores e padrinhos nos
possibilita preparar e transformar
a vida de centenas de pessoas por
meio de um modelo educativo
inovador, qualificação técnica e
apoio à empregabilidade.
Agradecemos por mais um ano
de resultados significativos. De
jovens formados e em formação,
de jovens inseridos no mercado
de trabalho e na vida. De jovens
transformados e que servem de
exemplo e inspiração para outros e
para a sociedade.
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PARCEIROS E EQUIPE

REDE DE APOIO
AO RECICLAR

›

A rede de parceiros é fundamental para

›

dar vida ao nosso propósito.

›
›
›
›
›

MANTENEDORES E PADRINHOS
Empresas e pessoas que garantem o
funcionamento do Reciclar por meio de
contribuições periódicas:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Ademir Pautasso Nunes
Agostinho Edson Correia Gaspar
Alceu Amoroso Lima Neto
Alda Pereira de Araújo
Altamiro Bôscoli
Alvaro Antonio Cardoso Souza
Ana Paula Klendienst
Bruno Marconi
Cassio Casseb Lima
Cecília Reischstul
Cia de Progresso e União Fabril da Bahia
Ciro Dias Reis
Daniela Lacerda
David Feffer
Diogo Mitsuru Koga
Fernão Machado de Souza
Francisco José de Arruda Camargo
Francisco Vidal Luna
Giordana Ricci
Helicidade Heliporto Ltda
Henri Philippe Reichstul
Henrique Rivas

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Igor Cornelsen
Isac Krutman
João Ayres Rabêllo Filho
João Bosco Silva
João Carlos Chede
João Cesar Queiroz Tourinho
João Flávio Ramos Alves
João Pinheiro Nogueira Batista
João Sayad
José Carlos Nunes de Oliveira
José Flávio Ferreira Ramos

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Priscila Pasqualin
Rafael Midea
Renata Dolabella Fabrini
Renata Ruggiero
Renato Calixto
RFH Participações Ltda
Roberto Buscariolli
Rossano Maranhão
Suzana de Oliva Mesquita
Thiago de Carvalho
William Lohn

José Guimarães Monforte
José Luiz Rodrigues

Empresas que contribuem periodicamente:

José Renato Simão Borges

›

Krikor Atchabahian
Lais Rocha

›
›

Cia de Progresso e União Fabril da Bahia
Helicidade Fulheliport Sevice
FESAP Holding, Part. e Repres. Ltda

Larissa Nishinoro
Lisa Molon

APOIADORES

Luciano Maresca

Empresas, organizações e instituições

Luis Stuhlberger

de diversas áreas que colaboram com a

Luiz Augusto Casseb Nahuz

execução das nossas atividades.

Luiz Laurent Bloch

›

Maercio Soncini
Manuelito P. Magalhães Júnior
Marcel Fejes de Almeida
Marcelo Coelho Ferraz
Marco Bologna
Marcos Reis
Maria Elena Figueira
Maria Tereza Perez
Nelson Eizirik
Nelson Magalhães Graça

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Banco de Alimentos
Canto da Arte
Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha
Credz
Demarest Advogados
Mapfre Seguros
Mesa Brasil - SESC-SP
PLCK Advogados
Projeto Palco
Rede por um Jaguaré mais Feliz

“O CAIQUE ERA MUITO TÍMIDO E O
PROGRAMA FOI FUNDAMENTAL PARA
QUE ELE SE DESENVOLVESSE TANTO
NO LADO PRO FISSIONAL QUANTO
NO PESSOAL. ELE ESTUDOU, FEZ
ENTREVISTAS, FEZ UM EXCELENTE CURSO
TÉCNICO, CONSEGUIU O PRIMEIRO
EMPREGO, A PRIMEIRA RENDA E HOJE
TRABALHA NUMA GRANDE COMPANHIA.
E TUDO ISSO POR MEIO DO RECICLAR.
ESPERO QUE MINHA FILHA, QUE
HOJE TEM 6 ANOS, TENHA ESSA
OPORTUNIDADE NO FUTURO TAMBÉM.”
ELIETE RIBEIRO GUIMARÃES, MÃE DO
CAIQUE RIBEIRO DA COSTA, JOVEM FORMADO
PELO RECICLAR, TÉCNICO EM RH PELO SENAC E
JOVEM APRENDIZ NA HERING

“O PROGRAMA AJUDOU MUITO
A GIOVANA NA DECISÃO SOBRE O
FUTURO PROFISSIONAL. SEI QUE A
FASE QUE VEM PELA FRENTE SERÁ
PUXADA. DOU TODO APOIO E QUERO
A MELHOR FORMAÇÃO POSSÍVEL
PARA MINHA FILHA. AGRADEÇO AO
RECICLAR POR NOS POSSIBILITAR ISSO.”
GILMAR LOPES DE ALMEIDA, PAI DA GIOVANA
LOPES DOS SANTOS, JOVEM QUE ESTÁ NO ANO II
DO RECICLAR E NO 10 ANO DO CURSO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM NA ESCOLA TÉCNICA ALBERT EINSTEIN.

Selmi

PLKC Advogados
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PARCEIROS INSTITUCIONAIS
Empresas, instituições e programas que realizam investimento social privado e/ou destinação de recursos incentivados:

PARCEIROS TÉCNICOS
Instituições, consultorias e escolas técnicas que contribuem para a realização da nossa atividade fim:

PARCEIROS EMPREGADORES
Empresas que contrataram jovens do Reciclar:
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PARCEIROS E EQUIPE

Equipe dedicada e comprometida
Para conduzir a formação de jovens transformadores, contamos com a energia e a dedicação de uma equipe qualificada, potente, motivada e comprometida com resultados.
Comunicação e voluntariado

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA

EQUIPE

Cássio Casseb

Luiz Augusto de Oliveira Candiota

Diretoria executiva

Presidente e Fundador do Instituto

Diretor-presidente

Carlos Henrique Lima

Jéssica Maria do Nascimento

José Antônio Kuller

Educacional

Relações institucionais,

Thaís Fernandes Palhares

Reciclar
Alda Pereira de Araújo
Altamiro Boscoli
Francisco Vidal Luna
João Ayres Rabêllo Filho
João Flávio Ramos Alves
João Pinheiro Nogueira Batista
José Renato Simão Borges

CONSELHO FISCAL
Ademir Pautasso Nunes
José Carlos Nunes de Oliveira

Diretor Educacional
Maercio Soncini
Diretor administrativo financeiro

Rafael de Souza Villares
Flávia de Pinho
Gustavo Hoffmann
Maíra Carmo Marquez

Thiago de Carvalho

Maria Beatriz Calaresi

Diretor jurídico

Natalie Trevisan Paz

Priscila Pasqualin
Diretora de relacionamento com o
Terceiro Setor

Luiz Antonio Soares

Renata Dolabella Fabrini

Rui Fernando Ramos Alves

Diretora de empregabilidade
Luciano Maresca

Ricardo Seara Neto
Paulo Henrique Yaekashi
Leandro César Pereira Gomes Safra
Rebeca Siqueira
Flávia Blanco Lira
Assistente social
Luciano Rodrigues de Lima

Diretor de Marketing e Comunicação

Empregabilidade e Mentoria
Tiago Ferreira Lins
Clara Medeiros
Administrativo/Financeiro
Jaqueline das Virgens
Alexsandro Martins de Oliveira
Cleyson Brito
Daiane da Silva dos Santos
Viviane de Jesus do Nascimento
Operacional
Gleydson Aparecido de Brito
Maria das Neves Amador Umbelino
Maria José dos Santos
Soraia Aparecida Amaral

CRÉDITOS
Coordenação

Projeto editorial e redação

Projeto gráfico e diagramação

Fotos

Luciano Maresca, Carlos Henrique Lima e

Oribá Comunicação

Oribá Comunicação

Imagens de arquivo

Thais Palhares

Shutterstock
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MENSAGEM FINAL

O FUTURO
CADA VEZ MAIS
PRÓXIMO

Temos como objetivo ampliar
nossas parcerias, nos mantendo
conectados às tendências mais
inovadoras, em rede e por meio do
trabalho colaborativo. Isso não apenas

Em 2020, completaremos 25 anos

nos norteia como também nos mantêm

de atuação. Um marco histórico, de

entre as Melhores ONGs do Brasil – outra

trabalho contínuo e inovador para

conquista alcançada no ano que terminou

formação e preparação de jovens em

–, que chancela a nossa atuação.

situação de vulnerabilidade social
para o mercado de trabalho.

Nossa melhor celebração dos 25 anos
se traduzirá em outras centenas de

Estamos nos preparando para esse grande

narrativas sobre conquistas e realizações

marco e para alcançar índices ainda mais

de nossos jovens. Contamos com seu

significativos, sempre focados no objetivo

apoio para essa comemoração.

de proporcionar transformação social por
meio da inserção profissional e impactar

Até lá!

de forma positiva a vida de centenas de
jovens, suas famílias e a sociedade.
Entre os novos processos previstos para
2020, está a implantação da nova estrutura
do nosso Fundo Patrimonial. Somado
aos demais canais de sustentabilidade, o
Fundo nos permitirá a perpetuidade do
Programa, reafirmando nossa posição
pioneira e catalisadora de movimentos em
prol de transparência e responsabilidade.
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Diretoria do

Instituto Reciclar

PARCEIROS E EQUIPE

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES

INOVAR NOS
FAZ MELHORES!

MELHORES ONGS
Estamos entre as 100 Melhores ONGs do Brasil desde a primeira edição do prêmio,
criado em 2017 pelo Instituto Doar. Uma conquista alcançada apenas por 15
organizações. Em 2019, a premiação bateu recorde de participantes com 12% a mais
de inscritos em relação ao ano anterior e 44% a mais do que a primeira edição.

Ao longo da nossa trajetória, temos
sido reconhecidos por uma série de
prêmios e certificações que valorizam

CERTIFICAÇÃO PHOMENTA

o trabalho que realizamos para

Fomos certificados pela Phomenta em Transparência e Boas Práticas Sociais em

transformar a vida de jovens potenciais.

2019. A Phomenta integra o Comitê Internacional de Monitoramento de ONGs
(ICFO) e a certificação tem como objetivo dar confiança aos doadores sobre as

Cada conquista fortalece a busca pela

práticas de transparência e gestão das Organizações Sociais do Brasil.

excelência, assim como reconhece o
empenho diário da nossa equipe em
melhorar nossos processos e as práticas

GERAÇÃO DE PROGRESSO 2019

de gestão e governança, gerando

Tivemos a honra e o privilégio de ser uma entre as duas ONGs premiadas entre as

relações de longo prazo e construindo

70 inscritas na edição 2019, uma iniciativa da Citi Foundation, com realização do

valor para todos os nossos stakeholders.

Grupo +Unidos. O prêmio é destinado às organizações que atuam em projetos
de capacitação profissional por meio da Educação, no estado de São Paulo. Um
importante reconhecimento às nossas práticas na promoção de empregabilidade.

OUTROS PRÊMIOS
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FAÇA PARTE
SE VOCÊ ACREDITA, COMO O INSTITUTO
RECICLAR, QUE MUDAR O PAÍS É POSSÍVEL,
VENHA FAZER PARTE DESTE MOVIMENTO
DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL!
INVISTA COM A GENTE EM JOVENS
POTENCIAIS, CONTRIBUINDO PARA A
CONSTRUÇÃO DE UM BRASIL MAIS JUSTO E
COM MAIS OPORTUNIDADES PARA TODOS.

Para saber sobre as formas de apoio, entre
em contato conosco (11) 3768-3607 ou
pelo e-mail colabore@reciclar.org.br.

PARCEIROS E EQUIPE
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