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2019 O Ano
da 

Superação

Sem dúvidas que 2019 foi um ano
desafiador, não só para o nosso país, mas

para o mundo todo, e, graças à nossa
união, parcerias e planejamento

estratégico, com uma enorme resiliência,
conseguimos superar todos os desafios de

2019.
 

Esse Balanço é para você, que acreditou
em nós, nos nossos movimentos, nas

nossas ações e que nos ajudou a alcançar
os resultados do ano que passou!   

 
Gratidão por acreditar e confiar em nós,

graças a você continuaremos 
crescendo, com novas metas 

e desafios para os próximos anos.



Nossa Equipe
Conselho

Consultivo

Diretoria Presidente 
e de inovação

estratégica

Diretoria de
voluntariado e

operacional
Coordenação

Voluntária

Equipe
Voluntária

Gustavo Leite 
e 

Erica Montenegro 

Ana Albuquerque 
e

Marcopolo Marinho

Rodrigo Lucas
e

Danielle Bezerra 

Elizabeth Queiroz
e

Gyselle Rodrigues 



Nossos trabalhos voluntários ocorrem de forma fixa e
pontual, em unidades parceiras que atuam com

crianças e/ou adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, com foco das atuações em

centros sociais e lares de acolhimentos. 
 

Atualmente temos, de forma permanente, parceiros de
atuações, que são as duas unidades do Centro Social

Dom João Costa e o Lar de Acolhimento Lar de Maria.
 

As atuações pontuais ocorrem em parceiros que
participam de um processo seletivo para as ações das
Caravanas Pedagógicas e Lúdicas, além dos Circuitos

Itinerantes de Histórias. 
 

Além das Caravanas e Circuitos, temos mais ações
pontuais como a ArteFaTo e o Empreendeler no Natal
Legal com a entrega de livros infantis e paradidáticos.

Trabalho Voluntário



Locais fixos de Atuação

As atuações fixas ocorrem com parceiros locais,
nas comunidades do Alto José do Pinho e Vila de

Santa Luzia - ambas em Recife e no Lar de
Maria em Massangana - Jaboatão dos

Guararapes. Na rede de bibliotecas pela Paz
atuamos apenas no 1º Semestre de 2019. 

 
Nessas unidades, até o final do ano atendemos

91* crianças de forma continua/fixa,
semanalmente, nos espaços pedagógicos dos

parceiros acima citados.
*Existe uma rotatividade no Lar de acolhimento e durante o ano
esse número aumenta ou reduz de acordo com a chegada ou saída
das crianças da unidade.



Ações Pontuais:

Essa ação ocorre uma vez por ano, com a missão de criar
ou reformar os espaços pedagógicos, literários e lúdicos

de lares de acolhimento ou centros sociais que não
tenham ou estejam com esses espaços deteriorados. 

 
Nessa ação buscamos captar materiais não só para

reforma dos espaços lúdicos, mas para sanar as
necessidades estruturais da unidade.

 
Nesse ano a OSC selecionada foi a AASC - Associação
Areias Saúde e Cidadania, na comunidade de Areias.

Além do espaço, criamos uma horta suspensa e
revitalizamos os demais comôdos da unidade.

Caravana
Pedagógica e Lúdica



Essa ação é bimestral e tem como missão a
ocupação de espaços públicos da cidade e

instituições que atuem com crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade

social, com foco no fomento à leitura e
retomada de laços familiares, através das

histórias e outras atividades lúdicas.
 

Esse ano atuamos no Recife Antigo, na
Biblioteca Pública do Estado de PE e no Parque

Treze de Maio, no bairro da Boa Vista.

Ações Pontuais:
Circuito Itinerantes

de Histórias



Ação anual. É uma exposição artístico-
cultural, que tem a missão de inspirar crianças

e adolescentes através da arte e cultura,
criando um contato direto dos beneficiários 

 com os artistas, que contam suas histórias e os
inspiram para a criação da arte exposta. 

 
Nesse ano levamos 400 crianças e adolescentes de

7 OSCs parceiras para a FUNDAJ - Fundação
Joaquim Nabuco, unidade do Derby/Recife. Com 10

artistas voluntários e média de 100 pessoas
voluntárias atuando no espaço, com oficinas,
lanches e monitoramento no circuito artístico.

Ações Pontuais:
ArteFato



O Natal Legal é uma ação promovida pelo IAR -
Instituto Amigos da Rua, esse evento está na sua 21º

edição e nós da Empreendeler iniciamos uma parceria
 em 2018 com a entrega de livros novos e/ou seminovos

em excelente estado de conservação para as crianças 
beneficiadas na ação. 

 
Esse ano entregamos 4.500 livros novos de 

presentes, além de enviarmos mais 200 livros novos
para o sertão de PE. 

 
Para esta ação, tivemos o apoio de empresas e orgãos
como Editora Prazer de Ler, CEPE, Sebrae PE, INCRA,

Colégio Motivo, Colégio Damas, Biblioteca Comunitária
Guri, Academia I9, FUNDAJ, entre vários voluntários

para captar todos os livros que foram doados. 

Ações Pontuais:
Natal Legal



Impacto Social Alcançado

Crianças e Adolescentes
*91 crianças de forma fixa 
*5.144 em ações pontuais

*

Histórias contadas

Atendimentos realizados

Livros Doados

Pessoas atendidas
indiretamente

Para entender melhor nossos resultados assista: 
http://bit.ly/empreendeler 

Total de pessoas impactadas
diretamente 

Horas de trabalhos voluntários doadas 

Adultos



Parceiros Institucionais

Superamos todos os desafios desse ano, por uma união
ainda mais consolidada com nossos parceiros

institucionais (artistas, empresas com fins lucrativos,
negócios sociais, OSC - Organizações da sociedade civil,

órgãos públicos e afins).
 

Nossos esforços são para fortalecer e aumentar ainda mais
essa rede que tem o mesmo foco: Uma sociedade mais

justa e igualitária para todos e todas.
 

Gratidão a vocês por acreditarem e creditarem confiança
no nosso trabalho!!!!



Parceiros Institucionais:

Empresas

Empresas



Parceiros Institucionais:
OSC - Organizações da sociedade

civil



Parceiros Institucionais:
Órgãos Públicos e Afins



Parceiros Institucionais:
A r t i s t a s  P lá s t i c o s

Mari Ilustra Beth Cyrne Jeff Alan

Brisa José Prado Leila Cabral André Menezes Emanuelle Pontual

Karina Silva



Conquistas e Reconhecimentos

Recebemos o
reconhecimento do

Prêmio da Fundação
do Banco do Brasil,

certificando que
somos uma

Tecnologia Social.

Fomos selecionados 
 pela Prefeitura da

Cidade do Recife para
receber parte de

bilheteria do Baile
Municipal da cidade. 

Fomos reconhecidos
pela Liga Insights,

em
parceria com

Databizz, Derraik &
Menezes, Softex

Recife, C.E.S.A.R, com
apoio da Endeavor e

da SECTI de
Pernambuco, 

 como uma instituição de fomento ao
empreendedorismo no estado de
Pernambuco, ao lado de grandes

instituições.



Futuro
É fato que já conquistamos muito, porém ainda

temos muito por fazer, por esse motivo nossa
meta para o futuro é termos Um centro de

referência em educação empreendedora, através
da ludicidade, arte e cultura. 



Nós estamos mudando 
o mundo, e você?

www.empreendeler.org
empreendeler@gmail.com

 
Contribua para o  desenvolvimento social:

Banco Itaú - 341 
Agência: 8302 

Conta Corrente: 30700-7  
 

Associação Empreendeler CNPJ:
22.169.120/0001-50
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