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Todas as fotos deste relatório onde as pessoas não estão 
utilizando a máscara foram feitas antes da pandemia.
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MENSAGEM DA DIREÇÃO
Em 2020, o Instituto Reciclar completou 25 anos de atuação. Em 
1995, um grupo de executivos se reuniu para pensar em um programa 
transformador que fosse economicamente viável, socialmente 
justo e ambientalmente correto. Ao longo desses anos, a realidade 
brasileira sofreu diversas transformações e o Reciclar também foi se 
transformando, acompanhando as mudanças da sociedade. Nossas 
atividades se modificaram, mas nosso propósito não mudou, sendo 
mantido nosso DNA de inovação e impacto social. São 25 anos de 
trabalho para a redução de desigualdades e para a construção de 
um país mais justo e com mais oportunidades para todos e, nesse 
aniversário, nós reafirmamos esse nosso compromisso.

Por outro lado, o mundo deparou-se com uma situação inusitada em 
2020. A pandemia do novo coronavírus trouxe inúmeros desafios para 
toda a sociedade, obrigando a nos recolher em nossas casas e nos 
reinventarmos. As atividades que realizávamos antes já não poderiam 
ser mantidas em sua forma costumeira e uma série de novas demandas 
surgiram. Além disso, a pandemia evidenciou uma série de questões 
que há muito tempo são carregadas pela nossa sociedade. Em um 
contexto de emergência sanitária, as desigualdades foram explicitadas 
e as pessoas que já viviam em situação de vulnerabilidade tiveram suas 
condições de vida ainda mais agravadas. Nesse sentido, nossa atuação 
tornou-se ainda mais necessária e urgente.

O desafio não foi pequeno, mas, apesar das dificuldades enfrentadas, 
conseguimos adaptar nossas atividades à nova realidade. Os cursos 
realizados presencialmente pelo Reciclar foram transferidos para 
plataformas on-line. Para que todos pudessem acompanhar as aulas, 
computadores foram emprestados e cartões de internet foram oferecidos. 
Se já não era mais possível servir refeições aos jovens na sede do Instituto, 
cestas básicas foram distribuídas, bem como kits de higiene pessoal 
e limpeza, não só para os jovens, mas também para outras famílias do 
entorno. Além disso, o Reciclar não só manteve suas atividades como 
ampliou seu escopo de atuação, criando o Programa de Apoio à Educação 
Pública e, com ele, ajudando a transmitir nosso conhecimento e expertise 
técnica a educadores de escolas públicas do município de São Paulo.

2020 foi um ano de muitos desafios, mas também de muitos aprendizados 
e realizações. De nossa parte, saímos com a certeza de que o apoio 
a grupos vulneráveis por meio da educação é mais do que nunca 
necessário. Assim, seguimos fortalecidos em nossa missão e sabendo 
que não estamos sozinhos. Muito obrigado pela solidariedade de nossos 
apoiadores e parceiros. Seguimos juntos! 

O desafio 
não foi 

pequeno, 
mas, 
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dificuldades 
enfrentadas, 
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nossas 

atividades 
à nova 

realidade
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2020 EM NÚMEROS

96% 
dos jovens formados foram 
empregados em 2020

51,6% 
de incremento  
na renda familiar

158 jovens 
atendidos no Programa Reciclar

56% 

gênero 
feminino

44% 
gênero 
masculino

1.256 horas 
de atividades educacionais visando 
o desenvolvimento de competências 
socioemocionais e técnicas, 
fundamentais para a inserção qualificada 
ao mercado de trabalho

8 escolas 

técnicas parceiras
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Atuação em rede:
• Casa do Adolescente – Governo do Estado de São Paulo
• Conselho Tuletar
• Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
• Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
   Social da Prefeitura da Cidade de São Paulo.
• Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
• Voluntariado corporativo
• Comunidade
• Famílias
• Empregadores

+3.000 

cestas básicas e kits de higiene distribuídos a fim de 
combater os efeitos da pandemia na vida dos jovens 
atendidos e a comunidade no entorno da organização

2400
Jovens beneficiados 
indiretamente pelo 
Programa de Melhoria 
de Educação Pública

80 Professores da Rede Municipal de SP formados no 
Programa de Melhoria de Educação Pública, que 
visa a capacitação dos profissionais de educação

149 

 Voluntários ativos

83 

mentores

33 

ações de 
voluntariado 
realizadas ao 
longo do ano

“O Reciclar possui um compromisso com a inovação 
social e desenvolvimento de metodologias próprias 
que possibilitam a educação integral dos jovens, 
formando futuros profissionais criativos, conectados 
com as tendências do mercado e protagonistas!”

Nina Faria
Gerente de Projetos
Grupo +Unidos>
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O Programa Reciclar consiste em um ciclo de 
três anos que visa formar jovens para o mercado 
de trabalho, de maneira integral e com qualidade 
para que possam se tornar protagonistas de suas 
histórias e, assim, agentes multiplicadores de 
transformação. Os dois primeiros anos do ciclo 
consistem em atividades que tem como proposta 
a formação de competências para o mercado 
de trabalho e o aprendizado de habilidades na 
prática, a partir de situações reais. No 2º ano de 
atividades, os jovens, além de darem continuidade 
a formação inicial, também recebem uma bolsa 
em um curso técnico de referência e passam a ter 
o acompanhamento de um mentor. 

Já o 3º e último ano é destinado ao apoio à 
empregabilidade e a continuidade da Mentoria 
que, nesse momento, tem a finalidade de 
acompanhar e apoiar os jovens nos desafios da 
entrada no mercado de trabalho.

Desse modo, nosso objetivo é ampliar a visão dos 
jovens sobre vocação, habilidades e interesses, 
além de conectá-los às tendências atuais no 
mundo do trabalho e na sociedade. Para alcançar 
esse objetivo, o Programa é estruturado em 
seis pilares:

COMO ATUAMOS

“Estamos muito contentes com a parceria com o Instituto Reciclar. 
Em 2020, um ano tão desafiador, o “Fábrica de Ideias” não parou e 
teve ótimos resultados, gerando benefícios não só para os alunos 
diretamente beneficiados, mas também para suas famílias. O projeto 
permitiu o envolvimento de nossos profissionais como mentores 
voluntários dos jovens, que estão sendo formados para o mercado 
de trabalho. A avaliação foi bastante positiva: muitos relataram que, 
por meio do projeto, além de ensinar os jovens e com eles aprender, 
puderam combater a sensação de impotência frente à pandemia. No 
que depender de nós, essa será uma parceria duradoura!”

Laura Davis 
Mattar
Gerente de 
Cidadania 
Corporativa do 
Mattos Filho 
Advogados

>
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CURSO TÉCNICO
A partir do Projeto de Vida desenhado no 
primeiro ano do programa, o jovem inicia 
sua formação técnica nas escolas técnicas 
de referência em sua área de interesse, 
totalmente custeada pelo Reciclar.

ANO 1 ANO 2 ANO 3

OFICINAS CRIATIVAS DE 
SOLUÇÕES + PROJETO DE VIDA 

+ OFICINAS DE SUPORTE

CURSO TÉCNICO + MENTORIA 
+ OFICINAS CRIATIVAS DE 

SOLUÇÕES + PROJETO DE VIDA 
+ OFICINAS DE SUPORTE

CURSO TÉCNICO + 
MENTORIA + APOIO À 

EMPREGABILIDADE

MENTORIA
Conecta profissionais experientes aos jovens 
atendidos pelo Reciclar. O mentor, que passa 
por uma formação promovida pelo Reciclar, 
apoia o jovem em suas escolhas e desafios 
profissionais. O programa acontece no 2º e 
3º anos da formação no Instituto: no segundo 
ano, a trilha de mentoria colabora com a 
escolha do Curso Técnico e no Projeto de Vida, 
enquanto no terceiro ano apoia os primeiros 
passos dos jovens no mercado de trabalho.

OFICINAS CRIATIVAS DE SOLUÇÕES 
Propicia o aprendizado por meio da 
gestão de projetos, tendo problemas 
reais como ponto de partida e com o 
objetivo de formar os jovens dentro da 
realidade do mundo do trabalho.

OFICINAS DE SUPORTE
Atividades pensadas para desenvolver 
novas habilidades dos jovens e aprimorar 
seus conhecimentos nas competências de 
Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio 
Lógico, Inglês, Teatro e Tecnologia, sempre 
aliados à experiências práticas.

PROJETO DE VIDA
O jovem é estimulado a refletir sobre o 
que deseja para a sua vida, incluindo a 
carreira que quer seguir e, com o apoio 
dos educadores, começa a traçar seus 
planejamentos pessoal e profissional.

EMPREGABILIDADE 
Atuamos na colocação do estudante ou 
recém-formado no mercado de trabalho, 
através de empresas parceiras em funções que 
correspondam ao curso técnico realizado.

2

4

6

1

3
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O ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus, 
trouxe uma série de desafios para a sociedade. Diante 
das dificuldades enfrentadas, o Reciclar manteve seu 
compromisso em oferecer uma formação de qualidade 
e prestar assistência aos jovens em situação de 
vulnerabilidade adaptando suas atividades à nova realidade.

O Programa Reciclar foi mantido durante todo o ano, tendo 
migrado para plataformas online a partir de março, quando 
teve início a quarentena no Estado de São Paulo. Para 
garantir que os jovens pudessem seguir com o andamento 
das atividades, computadores foram emprestados e cartões 
de internet foram doados. Assim, apesar das dificuldades 
enfrentadas, buscou-se prejudicar o mínimo possível a 
qualidade da formação de nossos jovens.

Além disso, a pandemia também agravou a vulnerabilidade 
em que se encontravam não apenas os nossos jovens, mas 
as comunidades do entorno. Desse modo, enquanto uma 
organização de assistência social, o Reciclar reafirmou seu 
compromisso com a comunidade, prestando apoio e assistência 
nesse momento delicado. 

Nesse momento tão delicado não paramos, ao contrário, 
aceleramos e intensificamos nossas ações para, assim, 
continuarmos construindo sólidos caminhos na vida de centenas 
de jovens beneficiados pela organização. Ao longo de 2020 
foram inúmeras as atividades e acontecimentos complementares 
e de grande relevância e impacto. Descrevemos a seguir algumas 
destas atividades complementares ao Programa Educacional.

ACONTECEU 
NO RECICLAR

“O jovem Caique demonstrou comportamento acima da média no 
processo seletivo e durante o seu estágio, certamente sua postura 
mais madura, sua boa comunicação e a experiência prévia que, em 
nosso entendimento propiciado pelo instituto, são essências para 
o seu ótimo desempenho. ”

Carolina 
Malaquias
HR Business 
Partner na GFK
Empresa contratou 
o jovem Caique 
Ribeiro da Costa

>
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Reciclar foi 
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“O Instituto Reciclar é de extrema importância, pois os 
jovens atendidos já vêm como uma postura diferenciada. Por 
mais que eles não tenham experiência prática, eles acabam 
trazendo o “algo a mais” que a gente fala, que é o bom 
comportamento, comunicação, brilho nos olhos e isso encanta 
os gestores. A participação deles no Instituto também mostra 
que buscam se capacitarem, uma competência que é muito 
importante nos dias de hoje.”

Rafaela Atensia
Coordenadora de 
Gestão de Talentos
Empresa Ingredion 
contratou o jovem: João 
Kleber Gomes Farias

>

II FEIRA DE CARREIRAS 
E PRO FISSÕES

Em julho de 2020, foi realizada a 
II Feira de Carreiras e Profissões 
do Instituto Reciclar. Dessa vez 

no formato online, a feira reuniu 
profissionais voluntários de diversas 
áreas como Jurídica, Comunicação, 
Marketing, Enfermagem, Farmácia, 

Recursos Humanos, Arquitetura, 
Veterinária, dentre outras.

O objetivo da feira foi promover 
um encontro entre os jovens do 

Reciclar e profissionais que já 
estão consolidados no mercado de 
trabalho. Ao responderem dúvidas 

dos jovens e contarem sobre sua 
trajetória profissional, os profissionais 

serviram de exemplo e inspiração. 
Além disso, proporcionaram uma 

visão mais realista do mercado de 
trabalho e da área de interesse que 

os jovens pretendem atuar.

O evento ocorreu no formato de 
lives diárias através das redes sociais 

do Instituto, do dia 29 de junho 
ao 13 de julho. Foram inúmeros 

profissionais, de diversas empresas 
parceiras, que marcaram presença, 

doando seu tempo e compartilhando 
seus respectivos conhecimentos e 
trajetórias profissionais e de vida. 

II F EIRA DE 
CARREIRAS 

E PRO FISSÕES
ONLINE

2020
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
O Instituto Reciclar é uma 
organização da assistência social 
que trabalha com jovens em situação 
de vulnerabilidade na comunidade 
Jaguaré. Durante a pandemia do 
novo coronavírus, a situação desses 
jovens, bem como de suas famílias 
e das demais do entorno, foi ainda 
mais agravada. Com o propósito de 
amenizar os efeitos da pandemia 
sobre essas vidas, o Instituto doou 
mais de 3.000 cestas básicas e kits 
de higiene pessoal. 

Além disso, foi prestado um serviço 
de acolhimento das famílias dos 
jovens, com atendimentos individuais, 
mapeamento dos casos de covid-19 
nas famílias para prestação do suporte 
necessário, bem como suporte para 
atendimento psicológico on-line.

O Reciclar prestou apoio financeiro 
por meio de doações externas para 
atendimento de necessidades básicas 
das famílias e ofereceu, através da 
sua área de Empregabilidade, apoio 
aos familiares dos jovens em busca de 
recolocação profissional, promovendo 
a conexão destes com as mais diversas 
empresas parceiras da organização. 

EVENTO DE SIMULAÇÃO DE 
ENTREVISTAS DE TRABALHO
 
O Instituto Reciclar promoveu, em parceria com 
a empresa Levee, uma simulação de entrevista de 
emprego para os jovens atendidos. 

Os funcionários da empresa atuaram como 
voluntários simulando um processo de seleção, 
desde a aplicação de testes de conhecimento em 
Português e Matemática através da plataforma 
Emprego Ligado, até a realização de entrevistas. 
Ao final do processo, os jovens ainda contaram 
com um feedback de sua participação, com 
dicas sobre como se sair bem em uma entrevista, 
que incluíam vestimenta, uso de gírias, clareza 
no discurso, entre outras. Esse exercício gerou 
benefícios para ambos os lados, estimulando o 
voluntariado corporativo, por parte da empresa, 
e fomentando a preparação para o mercado de 
trabalho, por parte dos jovens.



13INSTITUTO RECICLAR |

“Meu nome é Ester Campos e iniciei no programa de mentoria do 
Instituto Reciclar em 2020. Fazer parte desse projeto tem me ajudado 
perceber os pequenos detalhes e os seus grandes efeitos.
Mesmo em um tempo tão desafiador, como foi o ano de 2020, com 
mudanças significativas em nossa rotina, foi perceptível o avanço 
do mentorado que tenho acompanhado. No início era tímido, 
trocava poucas  palavras, mas com o tempo, a cada sessão, foi 
compartilhando experiências e estimulando novas  descobertas. 
Dessa forma, tivemos um belo desempenho. Após esse processo, 
a história dele passou a fazer parte da minha e juntos estamos 
avançando para que ele consiga ter sucesso profissional e pessoal.”

Ester Campos
Mentora do 
Lucas Farias>
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LANÇAMENTO 
MENTÚ
PLATAFORMA DE MENTORIA
 
Dentro da metodologia de trabalho 
do Programa Educacional do Instituto 
Reciclar, temos a etapa da Mentoria 
que tem como objetivo conectar 
profissionais experientes aos jovens 
atendidos pela organização com 
intuito de apoiá-los em suas escolhas 
e desafios profissionais. Para melhorar 
a interação e a agilidade da mentoria, 
o Reciclar lançou em 2020 a Mentú, 
uma plataforma on-line própria 
desenvolvida para o mentor e o 
mentorado terem acesso ao conteúdo 
proposto para condução das sessões, 
ferramentas para acompanhamento 
das atividades, comunicação entre as 
duplas, entre outras funcionalidades.
 
Nossos mentores são profissionais 
voluntários que dedicam seu tempo 
para nos apoiar no processo de 
formação profissional dos jovens, 
chegam ao Reciclar via indicação de 
amigos, interesse na organização 
ou por meio dos programas de 
voluntariado das empresas onde atuam 
e dedicam seu tempo e experiência 
para acompanhar os jovens em sua 
entrada no mercado de trabalho e 
prestar apoio aos desafios que essa 
fase envolve. Com a nova plataforma, 
a comunicação entre mentor e 
mentorado foi facilitada, bem como 
o acompanhamento das sessões 
pela equipe do Reciclar, o que foi 
especialmente importante no ano de 
2020, em que as sessões tiveram de ser 
realizadas integralmente à distância. 

Além disso, a plataforma também 
oferece uma trilha de mentoria, com 
propostas de atividades e sugestões 
de conteúdos para serem debatidos 
com o jovem em cada encontro. 

PREMIAÇÕES

2018

Em 2020, o Reciclar foi reconhecido 
com o Selo de Direitos Humanos 
e Diversidade da Prefeitura de 
São Paulo, encontrando-se na 
categoria de Responsabilidade 
Social por sua atuação voltada 
à comunidade e à sociedade. O 
Selo, instituído e regulamentado 
em 2018, reconhece ações de 
promoção de direitos humanos e 
diversidade em organizações com 
atuação intencional nas áreas de 
empregabilidade, gestão de pessoas, 
cultura organizacional, investimento 
social e posicionamento de marca 
como forma de promoção da 
diversidade e da cidadania. 

Além disso, pelo quarto ano 
consecutivo, o Instituto Reciclar foi 
reconhecido dentre as 100 melhores 
ONGs do Brasil. A premiação é 
realizada desde 2017, reconhecendo 
boas práticas em setores como 
governança, transparência, 
comunicação e financiamento. Ela 
é promovida pelo Instituto Doar em 
parceria com a agência de projetos 
socioambientais O Mundo que 
Queremos e a empresa Ambev, com 
respaldo técnico de pesquisadores da 
Fundação Getúlio Vargas e apoio da 
Fundação Toyota do Brasil. 

É uma satisfação estar entre o seleto 
grupo de Melhores ONGs do Brasil, 
uma vez que o reconhecimento do 
nosso trabalho é um combustível 
extra para continuarmos nossa 
missão de apoiar a formação 
e preparação de jovens para o 
mercado de trabalho. 
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PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DO INSTITUTO RECICLAR

Nesta primeira ação, realizamos 
um workshop de formação para 80 
educadores da rede pública municipal 
de São Paulo, da Diretoria Regional 
de Ensino do Butantã. O Workshop de 
Formação de Professores teve como 
temática os eixos de Tecnologia e 
Projeto de Vida, potencializando o 
impacto do Instituto, transmitindo sua 
expertise técnica para educadores de 
escolas públicas e, assim, beneficiando 
cerca de 3.200 alunos da rede pública. 

Em 2020, o Reciclar expandiu sua atuação para além 
do Programa Educacional existente. Em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, 
realizamos o Programa de Apoio a Educação Pública 
do Instituto Reciclar com intuito de compartilhar 
gratuitamente nossa expertise técnica em diversas 
áreas do saber educacional com professores e 
educadores das redes públicas de ensino. 

O programa está dividido em cinco 
principais eixos de atuação:

• Tecnologia
• Projeto de Vida
• Competências Socioemocionais
• Empreendedorismo 
• Educação Financeira
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DEMONSTRAÇÕES 
F INANCEIRAS 2020
A excelência é uma busca constante de todos que fazem 
parte do Instituto Reciclar. Estamos empenhados em melhorar 
nossos processos, assim como nossas práticas de gestão e 
governança, gerando relações de longo prazo, construindo 
valor para todos os nossos parceiros e transformando a vida 
de centenas de jovens. 

Nesse sentido, nossas demonstrações financeiras são 
anualmente auditadas pela KPMG e aprovadas pelo Conselho 
Fiscal e da Administração do Instituto Reciclar. Nosso 
compromisso é gerar informações relevantes que subsidiam 
a indicação de estratégias de sustentabilidade do processo 
de qualificação dos jovens, permitindo que nossos parceiros 
acompanhem o andamento das ações acordadas e saibam 
como e onde são aplicados os recursos captados.

As demonstrações financeiras completas e suas respectivas 
notas explicativas estão disponíveis em nosso site, na 
seção Transparência, acesse:

RECICLAR.ORG.BR
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Ano 2020

                     RECEITAS                     R$         %

Doações Lei de Incentivo              1.254.068 32,56%

Crédito e Sorteio Nota Fiscal Paulista                 228.574 5,93%

Doações de PF e PJ              1.692.000 43,93%

Trabalho Voluntário                    69.610 1,81%

Doações Associados Mantenedores                 180.711 4,69%

TOTAL DOAÇÕES 3.424.963  

Receitas Provenientes do  
Fundo Patrimonial

426.642 11,08%

Total de receitas 3.851.605 100%

  

             DESPESAS 2020             R$                 %

TOTAL DAS DESPESAS              3.313.941 100%

“No início da carreira, poucas pessoas têm a chance de serem 
preparadas para entrar no mercado de trabalho. Nesse sentido, 
os jovens do Reciclar são privilegiados com uma capacitação 
prévia, que os habilita e prepara nos âmbitos de comunicação, 
relacionamento, tecnologia, postura profissional e temas básicos 
de autoconhecimento e sociabilidade. Essa formação, por sua 
vez, adiciona uma vantagem competitiva em suas carreiras 
e, muitas vezes, acelera o desenvolvimento assim que são 
admitidos em uma organização. Contratamos recentemente 
um jovem do Reciclar no nosso time. Logo no início, pudemos 
perceber que sua comunicação, postura e preparo para lidar com 
as questões profissionais era diferenciada e fomos confirmando 
estas percepções ao longo do tempo de trabalho desempenhado 
pelo jovem. Somos muito gratos ao Instituto Reciclar que vem 
formando jovens com valores muito sólidos. Parabéns, Reciclar, 
pelo trabalho social e pela contribuição para a diminuição de 
desigualdades sociais no Brasil!”

Jussara Soares
Superintende de 
Recursos Humanos
Banco Pine
Empresa contratou o 
jovem: Alex Nirielton 
Silva Sousa

>
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CONSIDERAÇÕES F INAIS
Ao término deste relatório de atividades, alguns 
pontos merecem destaque.

Durante o ano de 2020 nos deparamos com uma situação nunca antes 
enfrentada e tivemos que nos adaptar à nova realidade, para cumprir 
nosso compromisso com a transformação social por meio da educação. 
Concentramos esforços na adaptação do programa educacional ao atual 
contexto e no apoio as famílias de nossos jovens e da comunidade, 
amenizando os impactos econômicos e sociais decorrentes da pandemia. 

Apesar dos desafios do ano, em 2020 abrimos diversas frentes com o objetivo 
de melhorar o modelo educacional e nossas práticas, para garantir um programa 
de excelência aos jovens beneficiados. Também iniciamos estudos para ampliar 
nosso impacto social, tanto o impacto direto, buscando atender a um maior 
número de jovens, como indireto, compartilhando nossa expertise técnica com 
terceiros em diversas áreas do saber educacional, a exemplo do programa de 
formação de professores da rede municipal realizado no ano passado. 

A garantia da sustentabilidade do Reciclar também é objeto de várias 
iniciativas, como a criação do Comitê de Sustentabilidade, vinculado ao 
Conselho de Administração.

Todo esse trabalho só foi possível graças aos esforços de nossos Conselhos 
e Diretoria e, acima de tudo, graças ao apoio de todos os nossos parceiros e 
à dedicação incondicional de nossos colaboradores e voluntários. 

Em 2021 utilizaremos todos os nossos meios para o desenvolvimento de uma 
educação e formação de excelência, em prol dos mais vulneráveis, como 
principal arma no combate aos abismos sociais, fundamentados nos valores 
que norteiam nossa atuação há mais de 25 anos.  

Juntos seguiremos em frente!
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PARCEIROS 2020/2021
A rede de parceiros é fundamental para dar vida ao nosso propósito. São as 
empresas e pessoas que garantiram o funcionamento do Instituto Reciclar, 
sobretudo em um ano tão desafiador como o que vivemos. Registramos aqui 
nosso agradecimento a todos que estiveram conosco. 
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“Dentro da CREDZ temos exemplos de colaboradores 
que iniciaram sua jornada no Instituto Reciclar. Hoje, 
estes mesmos colaboradores atuam em diversas áreas 
e contribuem no desenvolvimento da CREDZ. Vejo o 
quão importante foi a presença do Instituto na vida 
pessoal e profissional destes jovens que hoje incutem 
mais valor na nossa empresa.”

Priscila Hemmel Costa
Colaboradora da 
empresa Credz>
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DOADORES P F
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A
Ademir Pautasso Nunes
Agostinho Edson Correia Gaspar
Alceu Amoroso Lima Neto
Alda Pereira de Araújo
Altamiro Bôscoli
Alvaro Antonio Cardoso Souza

B
Boanerges Ramos Freire

C
Caio Fernando Catharino
Carlos Henrique de Lima
Cassio Casseb Lima
Cia de Progresso e União Fabril da Bahia
Cintia Gordon

D
Daniel Silva
David Feffer
Domingos Figueiredo de Abreu

E
Eduardo Felipe Pereira da Silva
Elaine Piccoloto de Souza

F
Fabio Alberto Amorosino
Fernão Machado de Souza
Francisco José de Arruda Camargo
Francisco Vidal Luna

G
Guilherme Tieppo

H
Hayrton de Campos
Henri Philippe Reichstul

I
Igor Cornelsen

J
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
José Guimarães Monforte
José Renato Simão Borges

K
Krikor Atchabahian

L
Leandro Reis Simões
Lisa Molon
Luis Stuhlberger
Luiz Augusto Casseb Nahuz

M
Maercio Soncini
Marcel Fejes de Almeida
Marcelo Coelho Ferraz
Marco Antonio 
Marco Bologna
Margaret Silveira
Maria Elena Figueira
Maria Tereza Perez
Marina Nogueira Batista
Mario Barsottini

N
Nelson Eizirik
Nelson Magalhães Graça

p
Paulo Ari Gartner
Priscila Pasqualin

R
Renata Dolabella Fabrini
Renata Ruggiero
Renato Calixto
RFH Participações Ltda
Roberto Buscariolli
Roberto Faldini
Roberto Malouf Zero
Rodrigo Maimone
Rossano Maranhão

S
Suzana de Oliva Mesquita

T
Thiago de Carvalho

V
Vinicius Cruz

W
William Lohn
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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
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Colabore com 
a nossa Causa

Para saber sobre as formas de apoio, 
entre em contato conosco pelo 

telefone (11) 3768-3607 ou faça sua 
doação diretamente pelo nosso site:

 RECICLAR.ORG.BR
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Cássio Casseb | Presidente e Fundador do Instituto 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
Luiz Augusto de Oliveira Candiota
Priscila Pasqualin

CONSELHO FISCAL

Ademir Pautasso Nunes
José Carlos Nunes de Oliveira
Luiz Antonio Soares
Rui Fernando Ramos Alves

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE

Fabiana Baccas
José Eduardo Vaz Guimarães 
Natalisio Almeida 
Silvia Aragão 
João Ayres Rabêllo Filho
Fábio Amorosino

DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

Maercio Soncini | Diretor Presidente
Thiago de Carvalho | Diretor jurídico  
Renata Dolabella Fabrini | Diretora de Empregabilidade
Fábio A. Amorosino | Diretor Administrativo - Financeiro
Márcio Teschima | Diretor de Inovação e Tecnologia
Dea Almeida | Diretora Educacional 

EQUIPE

Diretoria Executiva

Carlos Henrique de Lima

Educacional

Rafael de Souza Villares
Flávia de Pinho
Maria Beatriz Calesari
Natalie Trevisan Paz
Paulo Henrique Yaekashi
Flávia Blanco Lira
Diego Gonçalves do Prado
Bruna Silva de Oliveira
Teresa de Jesus Batista Lopes
Alberto Fausto dos Santos
Vitor Abud
Sabrina Helena Corte Cardoso
Afonso Henrique Lima Coelho
Luciano Rodrigues de Lima (Assistente Social)

Desenvolvimento Institucional

Tiago Ferreira Lins
Bruna Du Plessis
Rebeca Siqueira
Jéssica Maria do Nascimento
Mariana Bogolenta de Freitas

Administrativo/Financeiro

Jaqueline das Virgens
Cleyson Brito
Daiane da Silva dos Santos
Alexsandro Martins de Oliveira
Viviane de Jesus do Nascimento

Equipe Operacional

Gleydson Aparecido de Brito
Maria das Neves Amador Umbelino
Maria José dos Santos
Soraia Aparecida Amaral

QUEM FAZ 
O RECICLAR
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