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O ano de 2022 foi marcado por inúmeras conquistas para o Instituto Reciclar. Além da 
manutenção dos resultados positivos do Programa Educacional, trabalhando na formação 
e inclusão produtiva de mais de 200 jovens, ampliamos o alcance de nossos Programas 
de Mentoria e de Apoio à Educação Pública. Neste último, além de formarmos 2.700 
professores, impactamos mais de 52.000 alunos, de diferentes redes públicas, incluindo 
a recente atuação conjunta com a rede estadual do Rio de Janeiro.
 
Também desenvolvemos novas iniciativas, como o Programa de Apoio à Universidade e 
o Programa de Tecnologia, que, juntos com a produção e o compartilhamento contínuos 
de conteúdos relacionados à inclusão produtiva, compõem os nossos Programas de 
Multiplicação, que pretendemos expandir em 2023. 
 
Como reconhecimento de tais iniciativas, fomos agraciados com alguns prêmios, dentre 
eles o (ainda inédito para nós) Prêmio de Melhor ONG de Geração de Renda do Brasil. 
Para uma instituição que há mais de 27 anos trabalha com o foco na inclusão produtiva 
e econômica de jovens em situação de vulnerabilidade social, esse prêmio sinaliza a 
culminação de esforços para a produção de expertise, parcerias, gestão e monitoramento 
que permitam uma atuação mais assertiva em busca de nossa missão. Pelo sexto ano 
consecutivo, estamos na lista das 100 Melhores ONGs do país, ficando entre as 3 finalistas 
para a premiação de Melhor ONG do País, além de receber o Prêmio Melhor ONG do 
Programa VOA da Ambev e, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade.
 
Todo o trabalho que desenvolvemos é baseado em nossa atuação em rede com a 
sociedade civil, o poder público e a iniciativa privada. Por isso, agradecemos a todos os 
apoiadores, parceiros e colaboradores que possibilitaram que chegássemos ainda mais 
longe. Mas não paramos por aqui. Em 2023, seguiremos trabalhando para diminuir as 
desigualdades sociais por meio da educação e inclusão produtiva de jovens. 
 
Neste relatório, você encontrará mais informações sobre a nossa atuação em 2022. Além 
do convite à sua leitura, deixamos também o de participar de nossa instituição, unindo 
forças na construção de um país com mais oportunidades para nossos jovens, mais justo 
e menos desigual. 

Boa leitura!
Muito Obrigado. 

MENSAGEM 
DA DIRETORIA

Cássio Casseb
Fundador e Presidente do Conselho de Administração

Maercio Soncini
Diretor-Presidente 

JOSÉ RENATO SIMÃO BORGES 
(em memória)

Ele era um visionário, líder otimista e generoso, que deixa um legado de coragem e 

determinação. José Renato era reconhecido como uma das principais referências 

do setor financeiro brasileiro, e como sócio-presidente, estava à frente da Credz 

desde a sua fundação, há 12 anos. Conselheiro de Administração, um dos nossos 

fundadores e um apaixonado pelo Instituto Reciclar, sua atuação foi essencial em 

nossos 27 anos de história.

Contribuiu diretamente com a mudança de vida de centenas de jovens ao longo 

dos anos, atuando de forma essencial para que nosso trabalho alcançasse o 

reconhecimento e o impacto que possui atualmente. Fica aqui o nosso eterno 

agradecimento e carinho.

Muito obrigado.

HOMENAGEM 
ESPECIAL
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2022 EM NÚMEROS DADOS 
PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO PÚBLICA

DADOS 
PROGRAMA EDUCACIONAL E MENTORIA

professores da rede pública 
formados pelo PAEP

2.700
estudantes da rede pública 
de ensino impactados por 

diferentes projetos do PAEP

52 mil
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de empregabilidade ao 
término do Programa 

Educacional

93%
jovens atendidos pelo 
Programa Educacional

201

voluntários ativos ao 
longo do ano

950

jovens beneficiados em 
projetos de mentoria realizados 

em parceria com empresas e 
organizações sociais

800
refeições 

distribuídas

+36mil

cestas básicas entregues 
para os jovens e as famílias 

da comunidade

700

Atuamos

Não atuamos

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO INSTITUTO RECICLAR
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“Para nós, da 
Lenovo, é uma 
honra fazer 
parte do rol 
de parceiros 
do Instituto 
Reciclar, 
especialmente 
a visão de levar 
tecnologia para 
que as pessoas 
possam fazer 
suas próprias 
transformações 
inteligentes”. 

Alice Damasceno, 
Head of 
Philanthropy Latin 
America da Lenovo.

NOSSO MODELO
DE IMPACTO

Fundado em 1995, o Instituto Reciclar atua com a inclusão produtiva de jovens de 

grupos historicamente marginalizados a partir de uma formação educacional e 

profissional que é pautada em uma perspectiva pedagógica focada no aprendizado 

de tecnologias, habilidades técnicas e competências socioemocionais que são 

fundamentais para a entrada e permanência no mercado de trabalho. 

A partir de nossas iniciativas, buscamos contribuir com os cinco Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável abaixo, em consonância com o Pacto Global, iniciativa 

da ONU da qual somos signatários: 
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Em nosso modelo de impacto, os pilares fundamentais são o trabalho voluntário e 

a atuação em rede com empresas, organizações sociais e poder público. A partir 

dos diferentes parceiros e apoiadores e com a soma de nossos distintos projetos, 

beneficiamos jovens de 15 a 29 anos de todo o Brasil.
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PROGRAMA 
EDUCACIONAL 
O Programa Educacional oferece uma formação concisa e de qualidade para jovens 
de 15 a 19 anos com o objetivo de, ao final, inseri-los no mercado de trabalho. 
Buscamos ampliar a visão dos participantes sobre vocação, habilidades e interesses, 
além de conectá-los às tendências do mundo profissional e da vida em sociedade. A 
metodologia está baseada em atividades que promovem o aprendizado na prática, a 
partir de situações reais. Ao todo, são três anos de Programa, incluindo a realização 
de mentoria e o apoio à empregabilidade:

Perfil dos jovens atendidos em 2022:

“Foram dois anos onde pude me reinventar a partir de projetos, atividades, e 
principalmente com apoio de pessoas que me ajudaram a desenvolver como ser 
humano. Estou contente!”

Gabriel da Silva Araújo, jovem participante do Programa Educacional, 
recentemente foi contatado pelo Banco Alfa com apoio do Instituto Reciclar.

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 custeada pelo 

Instituto Reciclar.

Oficina Criativa de Soluções + Projeto de Vida + Oficinas 
de Suporte + Quartas Especiais

Curso Técnico + Mentoria + Oficina de Empregabilidade + 
Projeto de Vida + Oficinas de Suporte

Curso Técnico + Mentoria + Apoio à EmpregabilidadeANO III

ANO I

ANO II

Oficinas Criativas 
de Soluções

 
Propicia o aprendizado 
por meio da gestão de 
projetos partindo de 

problemas reais, e tendo 
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.

Oficinas de Suporte
 

Apoia o desenvolvimento de 
competências e habilidades 

socioemocionais e cognitivas, 
bem como a elevação 

dos níveis educacionais 
em português, inglês, 

matemática, raciocínio lógico, 
tecnologia, audiovisual, entre 
outros, além de preparo para 

a entrada no mercado de 
trabalho.

Mentoria
 

Conecta profissionais 
experientes aos jovens, 
apoiando-os a enfrentar 

os desafios da entrada no 
mercado de trabalho por 
meio do desenvolvimento 

de soft skills.

Apoio à Empregabilidade

Visa a colocação do 
estudante ou recém-

formado junto ao mercado 
de trabalho em funções que 

correspondam ao curso 
técnico realizado por meio 

de empresas parceiras.

57,9% 

declaram-se mulheres CIS; 

40,8% 

homens CIS e

1,3% 

jovens trans

57,9% 

se autodeclara negro ou pardo;

40,8% 

branco e 

1,26% 

indígena

Além de propiciar uma educação integral, que busca ampliar o acesso e o 
repertório do jovem, por meio das ações da assistência social, realizamos distintos 
atendimentos, tais como auxílio com transporte e alimentação, doações de cestas 
básicas, encaminhamentos médicos, odontológicos e psicológicos.
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“Essa parceria com 
o Instituto Reciclar 
tem ajudado a 
ampliar o número 
de professores 
formados em 
robótica, linguagem 
de programação, 
especialmente 
metarreciclagem, 
que são temas muito 
importantes para o 
Currículo da Cidade”

Regina Célia Gavassa, 
SME/ COPED/ NTC 
- Tecnologias para 
Educação.

PROGRAMA DE APOIO À 
EDUCAÇÃO PÚBLICA

Em 2022, o PAEP chegou ao estado do Rio de 
Janeiro com um projeto de metareciclagem 
que integra o eixo de tecnologia. Realizado em 
parceria com a Secretaria Estadual de Educação 
do Rio de Janeiro e a Junior Achievement 
(JA) Rio de Janeiro, a iniciativa contou com 
atividades para jovens e professores. 

Ainda no eixo de tecnologia, continuamos 
atuando na cidade de São Paulo no 
âmbito do projeto de Tecnologias para a 
Aprendizagem que se desdobra em duas 
frentes, são elas: “Robótica Educacional” e 
“Aluno Monitor Maker e os ODS”. O primeiro 
integrou a Formação da Cidade, sendo 
ofertado para os professores do município. 
Já o segundo, realizado a partir de uma 
parceria entre o Núcleo de Tecnologias para 
Aprendizagem e o Núcleo de Educação 
Ambiental da Secretaria Municipal de 
Educação (SME), promoveu a comunidade 
escolar como espaço para reflexão e ação a 
partir da educação maker e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Participamos, também, do VII Seminário 
e Mostra do Núcleo de Tecnologia para a 
Aprendizagem da SME-SP, evento no qual os 
projetos desenvolvidos a partir das nossas 
formações do eixo de tecnologia foram 
exibidos. Na mesma ocasião, oferecemos, 
para os alunos do Ensino Médio, a oficina 
“Tecnologias para a Vida”, atividade dentro 
do eixo de Projeto de Vida do PAEP.

Foi também a partir do eixo de projeto de vida 
que o PAEP iniciou as atividades na cidade 
de Pirapora do Bom Jesus -SP, realizando 
formações para professores da rede municipal 

e estadual de ensino.

O Programa de Apoio à Educação Pública tem o intuito de compartilhar 
gratuitamente com educadores das redes públicas de ensino a expertise técnica 
do Instituto Reciclar em diversas áreas do saber educacional. Ele está dividido em 
cinco principais eixos de atuação, que visam apoiar os educadores a abordar esses 
temas com seus estudantes. São eles:

TECNOLOGIA

Desenvolver competências de compreender, utilizar e 
criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
e utilizar as linguagens digitais como forma de 
expressão e comunicação.

PROJETO DE VIDA

Promover o contato com o mundo do trabalho e o 
desenvolvimento da capacidade de autonomia e 
protagonismo para a realização de escolhas com 
consciência crítica e responsabilidade.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

Potencializar o desenvolvimento das habilidades e 
competências socioemocionais que visam olhar a 
multiplicidade de valores dos indivíduos durante o 
processo de ensino-aprendizagem.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Desenvolver a mentalidade financeira, permitindo 
maior controle e autonomia sobre as finanças. Apoiar 
os estudantes para que conquistem sua independência 
financeira ao pensar, planejar e agir a longo prazo.

EMPREENDEEDORISMO

Desenvolver o protagonismo, a autoconfiança, 
as práticas de iniciativa, entre outras habilidades 
fundamentais para que os estudantes se desenvolvam 
como pessoas.
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PROGRAMA 
DE MENTORIA

O Programa de Mentoria tem como objetivo contribuir com o 

desenvolvimento de soft skills aderentes às necessidades do mercado 

de trabalho, beneficiando jovens de 15 a 29 anos e aumentando a sua 

empregabilidade. Trabalhamos com jovens em vulnerabilidade e com 

diferentes públicos em termos de diversidade, tais como mulheres, 

LGBTQIAP+, negros e indígenas, atendendo pessoas de todo o Brasil. Além 

de potencializar a carreira dos mentorados, o Programa contribui com o 

envolvimento de profissionais experientes que vivenciam um intercâmbio 

de conhecimento por meio da atuação como mentores de maneira 

voluntária. Para tanto, construímos todo o material técnico que é utilizado 

nas sessões de mentoria, além de processos e ferramentas tecnológicas, 

disponibilizando, ainda, uma equipe para gestão e operação do Programa.

Trabalhamos com jovens em 
vulnerabilidade e com diferentes públicos 

em termos de diversidade, tais como 
mulheres, LGBTQIAP+, negros e indígenas, 

atendendo pessoas de todo o Brasil.
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EM 2022, FORAM 
REALIZADOS

PROGRAMAS DE 
MENTORIA

Programa focado no desenvolvimento dos 

jovens aprendizes da empresa.

Contando com mentores da empresa BMS, 

teve como público-alvo jovens pretos e pardos 

universitários ou recém-formados de todo o país.

A partir da parceria com o Citi Brasil, beneficiou 

jovens mulheres participantes dos cursos de 

Inglês da ONG Cidadão Pró-Mundo.

+ELAS

B3

SOU BOLD

CITI WOMEN

Realizado em parceria com a Pfizer, beneficiou 

jovens mulheres de todo o Brasil.

MENTORIA ECO

DSM

ACCESS E2C

PROGRAMA DE 
MENTORIA 

INSTITUTO RECICLAR

Elaborado para apoiar o desenvolvimento dos 

jovens aprendizes da empresa Credz.

Realizado em parceria com a DSM e o Instituto 

Tortuga, teve como foco os jovens aprendizes e 

estagiários da empresa.

Jovens pretos, pardos e indígenas em situação de 

vulnerabilidade social das cinco regiões do Brasil, 

participantes do curso de Inglês do Grupo +Unidos, 

parceria com a Embaixada dos EUA e o Consulado 

dos EUA em São Paulo.

Desenvolvido pelo Instituto Reciclar, teve 

como público-alvo jovens de 16 a 29 anos 

de todo o país.

SÃO ELES:

8
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AO LONGO 
DE 2022:

Contamos com a 
participação de mentores 
e mentorados de 
diferentes regiões do país, 
alcançando 25 dos 26 
estados brasileiros e o 
Distrito Federal

“Foi uma experiência incrível 
para mim, desde o match com 
o meu mentor até as atividades 
realizadas. Através das nossas 
trocas eu ampliei minhas visões e 
hoje estou sempre me desafiando 
em novas plataformas e conexões 
com outras áreas.” Paloma Borges, 
mentorada do Programa de 
Mentoria Instituto Reciclar.”

Paloma Borges, mentorada do Programa 
de Mentoria Instituto Reciclar.

“A mentoria do Bold condensou 
a minha identidade, e me 
fortaleceu como profissional 
negra. Foi de uma felicidade 
imensa ver tantas pessoas 
negras em posição de liderança, 
mulheres negras com uma 
carreira brilhante. Foi uma troca 
libertadora e inspiradora!”

Dandara Canellas, mentorada do 
Programa de Mentoria Bold.

“Foi uma experiência inédita e 
muito boa para crescimento não 
só como profissional, mas como 
pessoa. Maria Victoria, minha 
mentorada, tem um perfil e 
habilidades diferentes das minhas, 
personalidade semelhante e me 
fez relembrar as inseguranças 
e seguranças de um início de 
carreira. Me senti orientando a eu 
mesma do passado participando 
de uma oportunidade de minimizar 
e controlar receios e potencializar 
e confiar nas certezas e nos 
potenciais. Iniciativas como estas 
me faz sentir parte de uma 
empresa diferenciada não somente 
no universo profissional, mas como 
humano.”

Meyre Taniguchi, mentora do Programa 
Citi Women.

Dos jovens participantes 
dos programas de 
mentoria realizados, 
70% se identificam com 
o gênero feminino e 74% 
se autodeclaram preto 
ou pardo

800 voluntários de 
diferentes instituições que 
atuaram como mentores

Recebemos a 
colaboração de 
11.613 horas 
de voluntariado

Cerca de 800 jovens foram 
beneficiados em projetos 
de mentoria realizados em 
parceria com empresas e 
organizações sociais

18 |  Relatório de Atividades 2022
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PROGRAMAS DE 
MULTIPLICAÇÃO
Em 2022, o Instituto Reciclar atuou na busca da ampliação de seu impacto a partir 
de diferentes projetos. Dentre eles, estão os Programas de Multiplicação, que 
compreendem o Programa de Apoio à Universidade, o Programa de Formação 
em Tecnologia e a Produção e Compartilhamento de Conteúdo. 

O Programa de Apoio à Universidade tem 

como objetivo apoiar os jovens beneficiados 

anteriormente por programas do Instituto 

Reciclar a darem continuidade em seus estudos, 

tendo acesso a uma formação de excelência 

e, assim, construindo oportunidades para 

uma trajetória profissional de sucesso. Os 

participantes são contemplados com bolsas 

não restituíveis para financiar mensalidades 

de instituições privadas de ensino superior ou 

cursinhos pré-vestibulares, bem como bolsa 

auxílio à permanência em universidades públicas. 

Acreditamos que o acesso à educação 

é fundamental para quebrar o ciclo de 

desigualdades e para a formação integral dos 

jovens enquanto cidadãos capazes de atuar 

como agentes de transformação.

O Programa de Formação em Tecnologia visa formar 

jovens para atuar na área de tecnologia, respondendo 

a uma forte demanda do mercado de trabalho. Os 

participantes realizam um curso livre nessa área, 

integralmente custeado pelo Instituto Reciclar, além de 

passarem por uma trilha de mentoria para a formação 

socioemocional e realizarem o desenvolvimento de 

um projeto de vida. Ao final, eles ainda contam com 

o apoio à empregabilidade, tendo seus currículos 

encaminhados a vagas junto a empresas parceiras.

Após anos de acúmulo de expertise, adquirida 

por meio da atuação prática, o Instituto Reciclar 

iniciou um novo ciclo de projetos, produzindo 

e compartilhando conhecimento em três áreas 

temáticas: Empregabilidade, Formação e Ampliação 

de Repertório do Mundo do Trabalho. Os conteúdos 

são disponibilizados em e-books, hotsite, séries de 

vídeos e podcast, de forma online e gratuita. Por 

meio deles, busca-se contribuir com a qualificação, o 

desenvolvimento de competências socioemocionais e 

o apoio à empregabilidade de jovens que não integram 

os nossos programas.

PROGRAMA DE APOIO 
À UNIVERSIDADE

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
EM TECNOLOGIA

PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO 
DE CONTEÚDO

“Eu tinha um plano de 
começar a faculdade, 
tentei com a minha 
nota do Enem e mesmo 
assim ficava bem caro. 
Hoje, curso graduação 
de arquitetura com o 
auxílio do Programa de 
Apoio a Universidade.”

Wendel Coelho Aquino, 
participante do Programa 
de Apoio à Universidade.

“Estou me sentindo 
muito feliz de ter 
passado na USP, 
uma das melhores 
universidades do país. 
Acredito que com uma 
boa qualificação, vou 
estar preparado para 
acrescentar, e agregar 
não apenas no mercado 
de trabalho, mas 
também na sociedade.” 

Fabrício de Oliveira Júnior, 
participante do Programa 
de Apoio à Universidade.

“Estou fazendo o 
curso de Marketing 
Digital focado para 
carreira, para a trilha 
de negócios, e essa 
formação vai me 
ajudar a potencializar 
meu currículo, minha 
carreira e contribuir 
na evolução como 
profissional.”

Kezia Araujo, 
participante do 
Programa Formação em 
Tecnologia.

“Os materiais de 
vocês são excelentes 
e de grande valia 
para o jovem que 
está iniciando no 
mercado de trabalho. 
Ali eles encontram 
tudo, de maneira 
objetiva e em 
linguagem acessível. 
Nós compartilhamos 
esses materiais 
em nossas redes e 
também indicamos 
para os jovens que 
estão buscando o 
primeiro emprego.”

Talita de Carvalho, 
gestora de projetos do 
Instituto Empreeduca.
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RECONHECIMENTOS

PRÊMIO MELHOR ONG DE 
GERAÇÃO DE RENDA DO BRASIL

Em 2022, recebemos, pela primeira vez, o prêmio de Melhor 

ONG de Geração de Renda do Brasil, reconhecimento do nosso 

incessante trabalho em prol da inclusão produtiva de jovens e da 

busca por justiça social. 

SELO DO PRÊMIO DE 100 
MELHORES ONGS DO BRASIL

Pelo sexto ano consecutivo, o Instituto Reciclar está entre 

as 100 melhores ONGs do país. Além de defenderem 

grandes causas, as organizações reconhecidas nesta lista 

também trabalham de acordo com padrões de excelência 

em quatro quesitos: gestão, governança, sustentabilidade 

financeira e transparência das organizações.

SELO DE DIREITOS HUMANOS

Recebemos, pelo terceiro ano consecutivo, o 
Selo de Direitos Humanos e Diversidade, que é 
laureado pela Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos. Nesta edição, o Programa de Apoio 
à Educação Pública foi reconhecido como 
uma iniciativa de boas práticas de gestão da 
diversidade e promoção dos direitos humanos. 

SELO DO PRÊMIO MELHOR ONG DO 
PROGRAMA VOA DA AMBEV 

Ainda em 2022, o Instituto Reciclar foi 
reconhecido como a melhor ONG do 
Programa de Aceleração da Ambev, edição 
Programa de Excelência, o PEX VOA, que 
tem como objetivo fortalecer a gestão das 
organizações sociais. 
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 2022

O Instituto Reciclar tem suas 
demonstrações financeiras 

anuais auditadas pela KPMG, 
apresentadas em formato 

reduzido ao lado.
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                  RECEITAS 2022  R$         %

Doações Lei de Incentivo 1.829.501 33%

Crédito Nota Fiscal Paulista 312.767 6%

Doações de PF e PJ 2.197.280 39%

Trabalho Voluntário 899.925 16%

Doações Associados e Mantenedores 217.481 4%

Doações de alimentos e equipamentos 28.335 1%

TOTAL DE DOAÇÕES             5.485.288 98%

Prestação de serviço social 84.000 2%

TOTAL DE RECEITAS 5.569.288 100%

                 DESPESAS 2022                             R$                 %

TOTAL 5.497.779 100%

Para saber mais, acesse: 
www.reciclar.org.br/transparencia

Nossas demonstrações financeiras completas e suas respectivas notas 
explicativas estão disponíveis em nosso site, na seção Transparência. 

QUADRO RESUMO 2022
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PARCEIROS
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PADRINHOS E 
MANTENEDORES
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Ademir Pautasso Nunes
Agostinho Edson Correia 
Gaspar
Alceu Amoroso Lima Neto
Alda Pereira de Araújo
Altamiro Bôscoli
Alvaro Antonio Cardoso Souza
Arthur Siqueira

Boanerges Ramos Freire

Caio Fernando Catharino
Carolina Silva Orlando
Cassio Casseb

Daniela Seze Duvivier
David Feffer 
Domingos Figueiredo 

Edosa Obayagbona
Eliana Kalaf
Emilio Giugni

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

Guilherme Tieppo

Hayrton de Campos
Henri Philippe Reichstul
Hugo Botelho Bittencourt

Igor Cornelsen

J Pfutzenreuter
Jairo Simão
Jerckns Cruz
João Ayres
João Bosco Silva
João Carlos Chede
João Cesar Queiroz Tourinho
João Flavio Ramos Alves
João Pinheiro Nogueira Batista
João Sayad (em memória)
José Carlos Nunes de Oliveira
José Flávio Ferreira Ramos
José Guimarães Monforte
José Renato Simão Borges 
(em memória)
Juarez Pereira de Araújo

A

B
C

D

E

F

G
H

I
J

K
L

M

N

O

P

R

S

T

W

Krikor Atchabahian

Lais Lorenzini
Larissa Nishinoro
Leandro Reis Simões
Lisa K R J Molon
Lucas Marcomini
Luis Stuhlberger
Luiz Antônio de Queiroz 
Jacob
Luiz Augusto Casseb Nahuz
Luiz Compagno Jr

Maercio Soncini
Marcel Fejes de Almeida
Marcelo Coelho Ferraz
Marcelo Marques
Marco Bologna
Marcos Aquino
Maria Cecilia
Maria Elena Figueira
Maria Tereza Perez
Marina Nogueira
Mario Barsottini

Nelson Eizirik
Nelson Magalhões Graça

Olavo Martins Dietzsch
Orlando Editore

Paulo Gartner
Paulo José Vieira Machado
Priscila Pasqualin

Rafael Littieri
Reinaldo Figueiredo
Renata Dolabella Fabrini
Renato Weiss
RFH Participações Ltda
Roberto Buscariolli
Roberto Malouf
Rodrigo Maimmone Pasin
Rossano Maranhão
Rui Fernando Ramos Alves
 
Silvia Regina
Suzana de Oliva Mesquita

Teixeira Gomes Advogado
Teresa Lopes
Thiago de Carvalho

William Lohn
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No ano de 2022, o Instituto Reciclar consolidou a sua busca pela ampliação do 

seu trabalho, sempre atrelada à manutenção da qualidade, com uma gestão 

profissionalizada, comprometida com as metas de impacto social e com a 

sustentabilidade financeira de suas iniciativas. Neste sentido, fechamos o ano com 

indicadores que mais uma vez demonstram a pertinência e eficiência de nosso 

Programa Educacional, ao mesmo tempo que registramos avanço nos Programas 

de Multiplicação recém-iniciados. Além disso, tanto por meio do Programa de 

Apoio à Educação Pública quanto dos Programas de Mentoria, conseguimos 

impactar jovens de novas localidades, levando a nossa expertise técnica para as 

cinco regiões do país.  

Para 2023, temos como objetivo continuar expandindo o nosso impacto, 

fortalecendo as ações em curso e perscrutando por novas soluções, a partir de uma 

atuação que tem como norte a excelência e o atendimento de jovens de grupos 

minorizados. Neste percurso, continuaremos construindo em diálogo com todos 

os atores participantes de nossa instituição, não apenas os jovens e suas famílias, 

como também os nossos colaboradores, parceiros, voluntários e apoiadores. 

Muito obrigado a todos que possibilitaram essas muitas conquistas. Que em 

2023 consigamos beneficiar ainda mais jovens e, por meio deles, suas famílias, 

comunidades e a sociedade. 

Carlos Henrique Lima

Diretor Executivo

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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QUEM FAZ O 
RECICLAR

EQUIPE

Diretoria Executiva
Carlos Henrique de Lima

Administrativo / Financeiro / Suporte
Jaqueline das Virgens
Cleyson Brito
Viviane de Jesus do Nascimento
Daiane da Silva dos Santos
Maria das Neves Amador Umbelino
Ana Paula Pereira Felix
Edilaine de Souza Santos
Gleydson Aparecido de Brito
Maria Mislene Pereira da Silva
Maria José dos Santos
Rosilene Teodora Batista de Sousa
Soraia Aparecida Amaral

Assistente Social

Luciano Rodrigues de Lima

Empregabilidade e Mentoria

Samantha dos Santos Gaspar
Ammanda Victória Vieira Lima
Bruna Cristina Correia Porto
Fabrícia Santos da Silva

Desenvolvimento Institucional

Tiago Ferreira Lins
Larissa Ferreira

Educacional e Projetos

Rafael de Souza Villares
Natália Rosa Muniz Sierpinski
Bruna Silva de Oliveira
João Pedro Viana Correa
Afonso Henrique Lima Coelho
Alberto Fausto dos Santos
Anderson Braghin Rosseto
Ciro Gustavo Barbosa de Oliveira
Evandro Nogueira Santana Junior
Flávia Blanco Lira
Flávia de Pinho
Izabela Nalio Ramos
Jenifer de Jesus Brito
Luisa Lacerda
Luísa Handro
Marco Aurélio Ribeiro
Maria Beatriz Calaresi
Ricardo Seara Neto
Sabrina Helena Corte Cardos
Vivian Lavander Mendonça
Paulo Henrique Yaekashi

Comunicação

Carolina Nascimento
Jéssica Figueiredo
Thainá Oliveira de Sousa

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Cassio Casseb
Fundador e Presidente do Conselho

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 (em memória)
Priscila Pasqualin
José Guimarães Monforte
Cintia Bueno
Jorge Soares

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

COMITÊ DE EDUCAÇÃO
Cintia Bueno
Dea Almeida
Maercio Soncini
Roberto Campos de Lima
Fernando Carnauba

COMITÊ DE 
SUSTENTABILIDADE

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

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
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