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MENSAGEM
DA DIRETORIA
O ano de 2021 foi repleto de conquistas para o Instituto Reciclar. Nele
consolidamos e aprimoramos nosso Programa Educacional por meio de uma
atualização dos conteúdos formativos oferecidos aos jovens, desenvolvemos
uma política para as ações de apoio e acompanhamento da empregabilidade dos
jovens formados pela organização e criamos novos programas educacionais.
A ampliação de nossos impactos diretos e indiretos é um antigo anseio de
nossa organização. Nesse sentido, trabalhamos para ampliar o número de
atendidos em nosso Programa Educacional e começamos a traçar novas
frentes de atuação para beneficiar um número maior de pessoas.
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, atuamos
na formação de mais de 900 professores, beneficiando 36.000 estudantes
da rede pública de ensino. A partir dos aprendizados do primeiro ano de
pandemia, ampliamos nossa atuação para outras territorialidades por meio da
realização de algumas atividades de forma virtual.
Outro exemplo foi a realização de Programas de Mentoria para outras
organizações, compartilhando nossa estrutura e expertise adquirida com a
Mentoria vinculada ao nosso Programa Educacional. Em seu primeiro ano de
realização, o Programa de Mentoria já beneficiou 209 novos jovens em parceria
com outras instituições.
Também buscamos o aperfeiçoamento de nossa Gestão e Governança visando
uma maior qualidade de nossos programas e maior eficiência na gestão dos
recursos. Uma nova política de sustentabilidade foi aprovada ao longo de 2021
visando a melhor composição dos recursos captados e perenidade do Reciclar.
As novas formas de atuação do Reciclar refletem nosso DNA de inovação
e expansão do impacto social, prezando sempre pela qualidade dos nossos
projetos. Somos movidos pelo sonho de contribuir para um país justo e com
mais oportunidades para todos os jovens.
A cada ano que passa esse sonho cresce e, para realizá-lo, o apoio de nossa
rede é fundamental. Por isso, gostaríamos de agradecer a todos os nossos
apoiadores e parceiros que fizeram parte de nossa vida no último ano.
Muito Obrigado.
Cássio Casseb – Presidente do Conselho
Maercio Soncini - Diretor Presidente
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2021 EM NÚMEROS

183

96%

jovens atendidos
no Programa
Educacional

de jovens
formados
empregados

40%

+2.500

de incremento na
renda familiar

Cestas Básicas
distribuídas

900

500

+22.000

Kits de Limpeza
e Higiene

refeições servidas

professores da rede pública
municipal de São Paulo
beneficiados pelo PAEP

120

355

Cobertores
distribuídos

voluntários

209

PROGRAMA
DE APOIO À
EDUCAÇÃO
PÚBLICA - PAEP

36.000
estudantes da rede pública
municipal beneficiados
indiretamente pelo PAEP

jovens atendidos no Programa de
Mentoria desenvolvido em parceria com
outras organizações e empresas
6

| Relatório de Atividades 2021

INSTITUTO RECICLAR

|

7

NOSSO
MODELO DE
IMPACTO

Nosso Programa Educacional promove a inclusão produtiva por meio
de um modelo educativo inovador, que combina o desenvolvimento de
competências socioemocionais, qualificação profissional – incluindo
formação de nível técnico – e apoio à empregabilidade. Atendemos
jovens de 15 a 19 anos no contraturno escolar da rede pública de ensino,
em um Programa cujo ciclo tem duração de três anos, ao longo dos

O Instituto Reciclar promove a inclusão produtiva
de jovens em situação de vulnerabilidade por
meio da qualificação profissional, conexão com o
mercado de trabalho e compartilhamento de nossa

quais os jovens frequentam oficinas na sede do Instituto, realizam um
curso técnico integralmente custeado pelo Reciclar, passam por uma
Mentoria com um profissional voluntário e, ao final, são encaminhados
a vagas em processos seletivos junto a empresas parceiras.

expertise. Somos signatários do Pacto Global, maior
iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo
e, em nossos programas, nos comprometemos a

Além do Programa Educacional, o

atuar para o alcance de cinco dos 17 Objetivos do

Instituto Reciclar ainda atua com a

Desenvolvimento Sustentável: 1 – Erradicação da

multiplicação de sua expertise por meio

Pobreza; 4 – Educação de Qualidade; 5 – Igualdade

de duas outras frentes:

de Gênero; 8 – Emprego Digno e Crescimento
Econômico; 10 – Redução das Desigualdades.

o Programa de Mentoria, que conecta os jovens a profissionais
experientes, promovendo o compartilhamento de experiências e o
desenvolvimento de competências socioemocionais e habilidades
técnicas; e o Programa de Apoio à Educação Pública que beneficia
estudantes das redes públicas de ensino por meio da formação
de professores em temas alinhados às tendências do mercado de
trabalho e às competências da BNCC.

8

| Relatório de Atividades 2021

INSTITUTO RECICLAR

|

9

PROGRAMA
EDUCACIONAL

CITIBANK - Tainara Machado
(Coordenadora
de Comunicação ESG do
Citi Brasil)
“O Instituto Reciclar se
tornou parceiro da Citi
Foundation em 2020 com
o objetivo comum de

O Programa Educacional do Reciclar tem
como metodologia a formação integral dos
jovens. Assim, nosso objetivo é ampliar a
visão destes sobre vocação, habilidades
e

interesses,

além

de

conectá-los

às

tendências do mundo do trabalho e da vida
em sociedade. Para alcançar esse objetivo,
o Programa é estruturado em seis pilares:

ANO I
Oficinas Criativas de Soluções +
Projeto de Vida + Oficinas de Suporte
+ Quartas Especiais

ANO II
Curso Técnico + Mentoria + Oficinas
Criativas de Soluções + Projeto de
Vida + Oficinas de Suporte

ANO III
Curso Técnico + Mentoria + Apoio à
Empregabilidade
Oficinas Criativas de Soluções
Propiciam o aprendizado por meio da
gestão de projetos, tendo problemas reais
como ponto de partida, com o objetivo de
formar os jovens dentro da realidade do
mundo do trabalho.

Projeto de Vida
Estimula a reflexão sobre os sonhos
pessoais e profissionais traçando
metas para alcançá-los e escolhendo
uma carreira para seguir.

promover oportunidades
econômicas para jovens em
situação de vulnerabilidade
da cidade de São Paulo.
Mesmo diante das
dificuldades trazidas pela
pandemia, que continuaram

Mentoria
Conecta profissionais experientes aos
jovens atendidos pelo Reciclar, apoiando
o jovem a enfrentar os desafios da
entrada no mercado de trabalho por
meio do desenvolvimento de soft skills
relevantes para essa nova fase da vida.
Oficinas de Suporte
Promovem o desenvolvimento
de competências e habilidades
sociemocionais e cognitivas,
bem como a elevação dos níveis
educacionais em português, inglês,
matemática, raciocínio lógico,
tecnologia, audiovisual, entre outros.

no ano de 2021, o trabalho
sério e competente
realizado pelo Reciclar
tem contribuído para
alcançarmos os objetivos
estabelecidos e aberto as
portas para que que o Citi
também tenha um papel
no desenvolvimento desses
jovens. Esperamos que seja
uma longa parceria!”
Ian Victor de Brito
Nascimento – jovem Reciclar
“Durante esse tempo que
estou no Reciclar, aprendi
a trilhar o meu caminho,
saber o que eu tenho que

Curso Técnico
A partir do projeto de vida desenhado no
primeiro ano do programa, o jovem inicia
sua formação técnica, junto a escolas
de referência, em sua área de interesse,
totalmente custeado pelo Reciclar.

buscar, o que eu tenho que

Apoio à Empregabilidade
Possibilita a colocação do estudante ou
recém-formado junto ao mercado de
trabalho, através de empresas parceiras
em funções que correspondam ao
curso técnico realizado.

que vá mudando, eu sei por

fazer, até chegar no meu
objetivo. Então, hoje em dia,
eu já tenho meu projeto de
vida estabelecido e mesmo
que eu não leve isso para
minha vida toda, mesmo
onde é que eu tenho que
começar, o que fazer e como
buscar, porque só esperar
não resolve. Sei que sou eu
quem tem que ir atrás!
E esse amadurecimento
foi o Reciclar que me
ajudou muito.”
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AÇÕES
DO PROGRAMA
EDUCACIONAL

FEIRA DE CARREIRAS
Entre os dias 14 e 24 de setembro, ocorreu a 3ª edição
da Feira de Carreiras do Reciclar, que foi transmitida
por meio de lives nas redes sociais do Instituto,
estando disponível para a comunidade. Dentro do

Em 2021, o Reciclar participou do projeto Trilhas
Digitais, realizado pela UNICEF em parceria com
a British Telecom e o Instituto Tellus. O projeto
teve como objetivo a produção de experiências

nós é uma alegria imensa

Publicidade; Multimídia; Mecânica e Elétrica; Recursos

“Contar com a parceria

Humanos; Saúde e Tecnologia da Informação. Ao

do Reciclar foi um

total, foram doze voluntários de sete empresas

para a vida, que serão disponibilizadas em

A equipe sempre trouxe

mediado por membros da nossa equipe educacional,

contribuições que instigaram

e responderam a dúvidas enviadas pelos jovens.

Por meio da parceria com o Reciclar, 100 jovens

na estruturação das 4
Experiências Didáticas,
na formação dos jovens e

participantes do Programa Educacional foram

no processo de mentoria.

beneficiados, apoiando na elaboração da

A expertise da equipe do

metodologia que contribuirá para a formação de
estudantes de todo o país.

Visa Causas”.

parceiras do Instituto que realizaram um bate-papo

projeto Trilhas Digit@is!

professoras que formem jovens e adolescentes.

contar com ele dentro do

Estética; Gastronomia; Marketing, Comunicação e

didáticas sobre cultura digital e competências
material sistematizado para professores e

responsabilidade do

do Ano 1, que se aproximam do momento de escolha

Bastos (Líder de projetos)

grande presente para o

comprometimento e
Instituto Reciclar, e para

9 áreas de atuação: Administração e Finanças;
Instituto Tellus - Thayná

(VP de Marketing)
“Conhecemos todo o

Programa Reciclar, a Feira é idealizada para os jovens
de seu curso técnico. Nesse ano, foram contempladas
PROJETO TRILHAS DIGITAIS

VISA - Sr. Sergio Giorgetti

Reciclar foi um diferencial
na construção de todo
o processo!”

SIMULAÇÃO DE ENTREVISTAS
No segundo semestre de 2021, os jovens do Programa Educacional
participaram de uma Simulação de Entrevistas, que contou com voluntários do
Banco Neon, Serasa Experian e B3. A atividade teve como objetivo mostrar aos
jovens o funcionamento de um processo seletivo, desde a aplicação à vaga até
a entrevista. Ao final, os jovens receberam um feedback de sua participação,
permitindo o seu aprimoramento para o momento de aplicação a vagas de
fato, e, assim, contribuindo para sua empregabilidade.

12
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AÇÕES DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL – AÇÕES
REALIZADAS
Enquanto organização da Assistência
Social, em 2021, o Instituto Reciclar deu
continuidade ao seu apoio às famílias neste
momento de pandemia. Nesse período
de crise sanitária e econômica, muitas
famílias dos nossos jovens, bem como
demais membros da comunidade, tiveram
sua renda reduzida. Para apoiá-los, o
Instituto Reciclar distribuiu cestas básicas,
cobertores, kits de higiene pessoal e kits de
higiene feminina, além de voltar a oferecer,
com o retorno das atividades presenciais,
duas refeições diárias aos jovens na sede.
Todas as famílias, bem como os jovens,
também contaram com um serviço de
acolhimento social e psicológico, com
consultas individuais e encaminhamentos
para aparelhos públicos especializados nas
áreas de saúde e assistência social.

UNILEVER - Jackie Macedo
(Coordenadora de marketing)
“Ainda não temos uma plataforma de voluntariado
corporativo, e vimos nesta proposta com o
Reciclar a oportunidade de nossos colaboradores
se engajarem com a iniciativa através das
mentorias. Tivemos mais colaboradores
interessados do que esperávamos e a experiência
de todos foi muito positiva, inclusive a minha. Já
me candidatei para o voluntariado 2022.”

14
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Em 2021, o Instituto Reciclar, pelo 2º ano consecutivo, realizou o
Programa de Apoio à Educação Pública (PAEP), passando a influenciar
diretamente a política pública educacional, e contribuindo, por meio
da qualificação dos professores, para o aprendizado dos estudantes
da rede pública de ensino. O programa visa compartilhar a expertise
técnica do Instituto no desenvolvimento de habilidades técnicocognitivas e competências socioemocionais, adquirida a partir de seu
Programa Educacional, por meio de cinco eixos de formação:

TECNOLOGIA

PROGRAMA
DE APOIO À
EDUCAÇÃO
PÚBLICA

EMPREENDEDORISMO

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

PROGRAMA
DE APOIO À
EDUCAÇÃO
PÚBLICA

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

PROJETO DE VIDA

O Programa, neste ano, trabalhou com a implementação do eixo de
Tecnologia, com uma capacitação sobre Programação Desplugada
oferecida aos professores das treze Diretorias Regionais de Educação
da cidade de São Paulo. Realizado em parceria com a Prefeitura de São
Paulo e a Secretaria Municipal de Educação, e com o apoio da B3 Social,
o trabalho desenvolvido faz parte do programa de formação continuada
dos professores. Por meio da formação de 900 professores, 36.000
estudantes da rede pública da cidade foram beneficiados
O conteúdo do eixo foi elaborado em consonância com as competências
4 e 5 da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que versam sobre

16

| Relatório de Atividades 2021

INSTITUTO RECICLAR

|

17

900 professores
e 36.000
estudantes da
rede pública da
cidade foram
beneficiados

a utilização de diferentes linguagens
para a comunicação e compreensão e
a utilização e criação de tecnologias
digitais de informação de forma crítica e
significativa. A fim de apoiar os professores
na implementação dessas diretrizes em
sala de aula, o programa foi elaborado
relacionando teoria e prática, ampliando as
possibilidades de utilização dos espaços
makers nas escolas.

Regina Célia Gavassa –
Coordenadora – Secretaria
Municipal de Educação
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O Programa consiste em uma trilha de sessões a ser
realizada pelo mentorado (jovem) com o apoio de
um mentor (voluntário). As sessões abordam temas
relevantes à integração ao mundo do trabalho, como
resiliência, networking, currículo e confiabilidade, entre

PROGRAMA
DE MENTORIA

outros. A proposta é aprofundar o autoconhecimento
dos mentorados, permitindo seu desenvolvimento
pessoal e profissional e, por meio do compartilhamento
de experiências com profissionais já estabelecidos, sua
aproximação ao mundo do trabalho.
A trilha de Mentoria pode ser adaptada conforme à

Em 2021, o Instituto Reciclar deu início ao seu Programa de Mentoria
elaborado a partir da nossa expertise com a Mentoria do Programa
Educacional. O Programa contribui com a inserção produtiva de
jovens, promovendo o desenvolvimento de soft skills e habilidades
técnicas aderentes ao mundo profissional. A preparação profissional
de jovens também é um meio para a promoção da diversidade
no mercado de trabalho ao romper com barreiras que impedem
populações socialmente excluídas de inserirem-se e ascenderem
profissionalmente.

realidade do público-alvo, sendo o número de sessões, a
língua de realização dos encontros e os temas abordados
flexíveis. Para dar suporte ao Programa, o Instituto Reciclar
utiliza uma plataforma própria, a Mentú, que sistematiza
todo o conteúdo da trilha e facilita a comunicação
entre mentores e mentorados, com ferramentas para o
agendamento das sessões. Além disso, a plataforma possui
uma ferramenta Analytics que permite o gerenciamento
da realização do Programa pela equipe do Instituto, com
produção de relatórios de acompanhamento com dados

Flávia de Cássia Martins Ribeiro –
mentorada E2C
“A mentoria tem contribuído muito
para meu desenvolvimento pessoal e
profissional. Por meio das sessões, de

A proposta é aprofundar o
autoconhecimento dos mentorados,
permitindo seu desenvolvimento
pessoal e profissional.

20

| Relatório de Atividades 2021

acordo com os temas propostos, eu e
minha mentora temos discutido temas
muito importantes que me fizeram
pensar sobre minha carreira e meus
planos para o futuro. Dessa forma,
eu pude enxergar onde quero estar
profissionalmente daqui a alguns anos.”
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Com o apoio da DOW Brasil, jovens pretos

sobre o progresso dos encontros e o acesso à plataforma,
entre outros. A ferramenta também possibilita a realização de
um match entre mentores e mentorados ao cruzar a área de

DOW BRASIL

e pardos em vulnerabilidade social da rede
pública de ensino participaram da Mentoria

atuação de ambos com desejos profissionais e o perfil de cada

com uma trilha de formação elaborada com

um, calculando a compatibilidade das respostas.

o foco no desenvolvimento de competências

A equipe do Instituto acompanha todo o Programa de Mentoria,

socioemocionais e soft skills, aderentes para

gerenciando o andamento das sessões e estando disponível

acesso e permanência no mercado de trabalho.

para eventuais dúvidas dos participantes. Também são
oferecidos, ao longo do processo, encontros de formação e de
troca de experiências e boas práticas, além de um encontro de
encerramento. Todos os participantes (mentorados e mentores)

A organização Papo Futuro surgiu em 2020 para

PAPO FUTURO

apoiar estudantes pré-vestibulandos por todo o
Brasil, doando equipamentos e chips de internet

recebem um certificado ao final do processo.

para que possam realizar seus estudos à distância.
Em parceria com o Projeto Papo Futuro, atendemos
jovens estudantes pré-vestibulandos por meio de
uma trilha de mentoria focada no autoconhecimento,
para apoiá-los nesse momento de realização de

NESSE ANO, FORAM
REALIZADOS OS
SEGUINTES PROJETOS DE
MENTORIA:

provas e entrada na faculdade.
Os jovens aprendizes da B3, a Bolsa de Valores do

B3

Brasil, estão sendo beneficiados com uma mentoria
focada no rompimento de barreiras ligadas à
insegurança e autoestima para apoiá-los em seu
desenvolvimento profissional.
Os jovens em posição de entrada da Credz estão

CREDZ
ACCESS E2C

sendo beneficiados com trilha de sessões para

Por meio de parceria com o Grupo +Unidos, o

desenvolvimento de competências socioemocionais

Instituto Reciclar beneficiou 160 jovens negros e

e habilidades técnicas.

indígenas das cinco regiões do Brasil. Os jovens
participantes são integrantes do programa
Access E2C, realizado pelo Grupo +Unidos em
parceria com a Embaixada dos Estados Unidos.

22
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SELO MUNICIPAL DE DIREITOS
HUMANOS E DIVERSIDADE
Em 2021, o Instituto Reciclar recebeu,
pelo segundo ano consecutivo, o
Selo Municipal de Direitos Humanos e
Diversidade, dessa vez pelo seu Programa
de Mentoria. O Selo busca reconhecer
ações de inclusão e promoção de direitos
humanos e diversidade no âmbito da
iniciativa privada, órgãos públicos e
entidades do terceiro setor.

PREMIAÇÕES

MELHORES ONGS 2021
O Instituto Reciclar conquistou, em 2021,
o Selo Melhores ONGs pelo quinto ano
consecutivo. A premiação tem o objetivo
de reconhecer e divulgar as ONGs do
Brasil que mais se destacam anualmente.

SELO DOAR A+
Em 2021, o Instituto Reciclar conquistou o
Selo Doar A+, que é uma iniciativa do Instituto
Doar que tem como objetivo incentivar,
legitimar e destacar o profissionalismo e
a transparência das organizações sociais
brasileiras. A conquista deste Selo encerra um
processo de dois anos ao longo dos quais o
Instituto Reciclar participou do programa VOA
realizado pela Ambev.

24
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QUADRO RESUMO 2021
Nossas demonstrações financeiras completas e suas respectivas notas explicativas
estão disponíveis em nosso site, na seção Transparência.
Para saber mais, acesse: www.reciclar.org.br

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS 2021
O Instituto Reciclar tem suas
demonstrações financeiras
anuais auditadas pela KPMG,
apresentadas em formato
reduzido ao lado:

RECEITAS 2021

464.859

12%

Crédito e Sorteio Nota Fiscal Paulista

280.307

7%

Doações de PF e PJ

2.261.404

58%

Trabalho Voluntário

79.300

2%

Doações Associados Mantenedores

184.169

5%

Doações de alimentos e equipamentos

454.315

12%

TOTAL DE DOAÇÕES

TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS 2021
TOTAL

| Relatório de Atividades 2021

%

Doações Lei de Incentivo

Prestação de serviço social
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R$

3.724.354
174.320

4%

3.898.674

100%

R$
3.540.331

%
100%
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PARCEIROS

28

| Relatório de Atividades 2021

INSTITUTO RECICLAR

|

29

A

DOADORES
PESSOA FÍSICA
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Ademir Pautasso Nunes
Adjamara de Castro e Castro
Agostinho Edson Correia
Gaspar
Alceu Amoroso Lima Neto
Alda Pereira de Araújo
Allan Jefferson Brosco
Altamiro Bôscoli
Alvaro Antonio Cardoso Souza
Ana Martini
Arnaldo Angeramis Filho
Arthur Siqueira
Associação Beneficente RST
Voluntary

B

Beatriz Ito Reimberg
Boanerges Ramos Freire

C

Caio Fernando Catharino
Carlos Henrique Lima
Carlos Roberto do Nascimento
Rodrigues
Cassio Casseb Lima
Cassius Schymura
Cia de Progresso e União Fabril
da Bahia
Cintia Gordon
Claudinei Costa Barreiros
Claudio André Nunes de
Oliveira

D

Daniel Antunes Luchesi
Daniel Silva
Daniela de Souza Aguiar
David Feffer
Dayana Rodrigues
Domingos Figueiredo de Abreu

E

Ednaldo Soares Junior
Edson Paiva da Silva
Eduardo Felipe Pereira da Silva
Eduardo Vasconcelos
Eliete Ferreira da Cruz
Emílio Giugni de Oliveira
Evilânio Asevedo

F

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

G

Guilherme Sanches Paulino
Guilherme Tieppo
Gustavo Bernardino

H
I
J

K
L

Hayrton Campos
Henri Philippe Reichstul
Herica Aires
Igor Cornelsen
Jairo Simão Borges
João Ayres
João Bosco Silva
João Carlos Chede
João Cesar Queiroz Tourinho
João Flavio Ramos Alves
João Pinheiro Nogueira
Batista
João Sayad (em memória)
Joaquim Dourado
José Carlos Nunes de Oliveira
José Flávio Ferreira Ramos
José Guimarães Monforte
José Luiz Rodrigues
José Renato Simão Borges
Julio Pazinatto
Krikor Atchabahian
Leandro Reis Simões
Lisa Molon
Lucas Marcomini
Luciana Gomes barbosa
Luis Stuhlberger
Luiz Augusto Casseb Nahuz

M

Maercio Soncini
Maira Soares Teixeira Gomes
Gimenes
Marcel Fejes de Almeida
Marcel Franceschi Lopes
Marcelo Coelho Ferraz
Márcio Rogério Cunha
Marco Antônio Cortinhal
Fernandez
Marco Antonio Ramia
Marco Bologna
Margaret Silveira
Maria Cecilia Levy
Maria Elena Cardoso Figueira
Maria Jessica Frazão
Campelo
Maria Tereza Perez
Marina Nogueira Batista
Mario Barsottini
Mirlen Renato S Santos

N

Nelson Eizirik
Nelson Magalhões Graça

O

Olavo Martins Dietzsch
Orlando Editore

P

Paola Carotenuto
Paulo Gartner
Paulo José Vieira Machado
Paulo Torres
PLKC Advogados
Priscila Pasqualin

R

Rafael Littieri da Silva
Renata Dolabella Fabrini
Renata Ruggiero Moraes
Renato Calixto
Renato Weiss
RFH Participações Ltda
Roberto Buscariolli
Roberto Faldini
Roberto Malouf Zero
Rodrigo Maimone Pasin
Rossano Maranhão

S

Silva Regina Marafon
Sonia Licia
Suzana de Oliva Mesquita

T

Taynara da Silva
Teresa Lopes
Thiago de Carvalho e Silva
e Silva
Tiago Alves Rodrigues

V Vinicius Cruz
Lins Caldas
W Waldy
William Lohn
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Ao longo deste relatório, trouxemos as atividades que realizamos durante
o ano de 2021. Foi um ano desafiador, mas com o esforço de todos os
nossos colaboradores, bem como membros do Conselho e Diretoria, demos
continuidade ao nosso Programa Educacional e ampliamos nossa atuação por
meio de novos programas sociais.
Em 2022, nosso objetivo é continuar contribuindo para uma sociedade mais
justa, permitindo que mais jovens tenham acesso a uma educação de qualidade
e possam, por meio do trabalho, impactar suas vidas e de suas famílias. Para
isso, lançaremos dois novos projetos: o Programa de Apoio à Universidade e o
Programa de Tecnologia, que visam dar continuidade ao processo de formação
dos jovens atendidos pelo Instituto Reciclar.
Agradecemos a todos que fizeram parte desse processo, em especial aos
nossos parceiros e voluntários, que deram suporte para que conseguíssemos
contribuir para a inclusão produtiva de mais jovens em 2021.
Obrigado por contribuírem conosco. Seguimos juntos atuando em prol de
um país justo e com oportunidades para todos!

Carlos Henrique Lima
Diretor Executivo
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QUEM FAZ O
RECICLAR
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EQUIPE

Cassio Casseb

Diretoria Executiva

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
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 Rabêlo Filho
Fábio Amorosino
Luiza Levi
DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Maercio Soncini
Diretor Presidente

Thiago de Carvalho
Diretor Jurídico

Renata Dolabella Fabrini
Diretora de Empregabilidade

Carlos Henrique de Lima
Educacional
Rafael de Souza Villares
Flávia de Pinho
Maria Beatriz Calaresi
Natalie Trevisan Paz
Paulo Henrique Yaekashi
Flávia Blanco Lira
Bruna Silva de Oliveira
Alberto Fausto dos Santos
Vitor Abud
Sabrina Helena Corte Cardoso
Afonso Henrique Lima Coelho
Samantha Santos de Lima
Luciano Rodrigues de Lima
Assistente Social

Desenvolvimento Institucional
Tiago Ferreira Lins
Jéssica Maria do Nascimento
Bruna Du Plessis
Ammanda Victória Vieira Lima
Beatriz dos Santos Bezerra
Lorrane Vitalino dos Santos
Administrativo / Financeiro
Jaqueline das Virgens
Cleyson Brito
Daiane da Silva dos Santos
Viviane de Jesus do Nascimento
Glaucia Danielle Lopes de Souza

Fábio A. Amorosino
Diretor Administrativo Financeiro

Equipe Operacional

Márcio Teschima

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

Diretor de Inovação e Tecnologia

Dea Almeida
Diretora Educacional
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