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Acreditamos que o distanciamento do homem com a
natureza é a principal causa dos problemas ambientais
em nossa sociedade. Assim, pretendemos que os projetos
aplicados à educação ambiental engajem pessoas e
despertem ideais de preservação da natureza e de
cuidado com o próximo. A Bauhinia Serviços Ambientais

oferece atividades, palestras oficinas e vivências, de
forma didática e customizada, para todos os participantes
terem a melhor experiência e se reconectem com o meio
ambiente. Acreditamos que o distanciamento do homem
com a natureza é a principal causa dos problemas
ambientais em nossa sociedade.

MENSA
GEM

Gosto de olhar pra trás e ver o que a Bauhinia se tornou.
Quem diria que um projeto de recém formadas chegaria aos
seus três anos. Hoje sou a profissional que a Bauhinia
construiu e com certeza a Bauhinia é um pouquinho de mim
e de cada um que contribuiu e apoiou nossa iniciativa. Pra
mim a Bauhinia não é apenas a instituição que eu trabalho.
Ela é uma ideia, uma ideia que afirma que é possível
combater a pobreza através da preservação do nosso
planeta.
Anita

O processo de construção da Bauhinia significou muito
aprendizado e experiências incríveis para mim. Através da
Bauhinia consigo compartilhar muitos dos meus valores
pessoais com o mundo e com certeza impactar a vida de
muitas pessoas e do planeta. Tenho muito orgulho de tudo
que fizemos juntes até aqui e sou muito grata por fazer
parte.
Izabela

SOBRE A

Breve histórico
A Bauhinia surgiu com o objetivo de oferecer serviços
ambientais em prol da conservação do meio ambiente.
Inicialmente Camilla Eboli Casella, Anita Valente da Costa,
Izabela Borba e Laryssa Borba se uniram para fundar uma
empresa de consultoria ambiental que prestaria serviços
acessíveis e de qualidade para que pudéssemos acessar
todos os tipos de pessoas, desde o pequeno agricultor até
uma empresa.
A Bauhinia fez três anos em 2020, mas fazem apenas dois
anos que a Anita Valente da Costa e Izabela Borba (atuais
lideranças da Bauhinia) a re-estruturaram. Nossa iniciativa
passou a ter um olhar muito mais cuidadoso com as
pessoas e com o meio ambiente. A Bauhinia hoje almeja
trazer impacto positivo para a sociedade e a natureza.
Passamos de prestadoras de serviços ambientais para
iniciatiava de projetos eco sociais.
Em 2021 a Bauhinia pretende ser mais de todo mundo!
Estamos nos organizando para podermos receber mais
projetos e pessoas com ideias que apoiem gente e o
planeta.

Sobre as
Izabela e Anita se conheceram no condomínio em que
moravam além de serem escoteiras juntas. No escotismo
fizeram parte da mesma Patrulha na adolescência e desde
então começaram a criar projetos de sustentabilidade. Na
universidade Anita escolheu estudar Ecologia e Izabela
Relações Públicas e Turismo. Após terminarem a
universidade se uniram junto com as outras meninas para
dar vida na Bauhinia.
Desde então Izabela e Anita compartilham a mesma missão,
bem parecida com aquela vontade de mudar as coisas. Hoje
a Bauhinia é uma extensão de sonhos e de vontade de
mudança social de duas jovens que não deixaram de
acreditar que da sim para o mundo ser diferente.
Após a criação da Bauhinia, elas vem se dedicado e
estudado em como deixar as atividades da iniciativa cada
vez mais profissional e que seus projetos sejam mais
eficientes, participativos e respeitosos.

Por que
O nome da empresa Bauhinia, vem de uma árvore, do
gênero botânico "Bauhinia" que é popularmente chamado
de "pata de vaca". Este gênero reúne mais de 300 espécies
pelo mundo, existindo 39 espécies que são unicamente
brasileiras. A Bauhinia é uma árvore que conecta os
ecossistemas brasileiros e o meio-urbano (já que é uma
árvore muito usada no paisagismo nas cidades, temos
certeza que tem uma Bauhinia no seu caminho no dia-a-dia
em São Paulo). Por isso que escolhemos ela para nos
representar, pois queremos conservar os sistemas
brasileiros combatendo os problemas sociais das cidades e
reconectar as pessoas com a natureza para um mundo
melhor. Agora quando você encontrar uma "pata de vaca" na
rua você lembrará da gente!

Nosso
O que temos em comum?
Estamos conectados! nossas vidas são uma só:
COMUM - HUMANIDADE - COMUNIDADE
Vivemos o mesmo ecossistema e compartilhamos o mesmo chão, a
mesma chuva, mesma água, as mesmas raízes.
Do meio das cidades e das suas periferias, nascem projetos de
pessoas que querem cuidar do planeta e cuidar das suas
comunidades.
Pessoas que querem cuidar das pessoas
Esses projetos merecem apoio técnico para que sejam iniciativas
efetivas de movimento e transformação social
Merecem respeito aos saberes e as vivências que lhe deram origem
Merecem serem empoderados com transparência e respeito
para que possam criar uma comunidade mais sustentável
Com humanidade
a comunidade
torna comum
a humanidade
na cidade

DESENVOLVIMENTO

DESENVOL
VIMENTO

A Bau tá de

A Bauhinia agora

Durante o ano de 2020 recebemos uma consultoria da
agência de publicidade Ânima Brands. Foi um processo
muito rico que fez com que nós da equipe da Bauhinia
refletissemos bastante sobre o que queremos fazer, de
que maneira queremos ser vistas e como queremos
trabalhar para colocar todos os nossos objetivos em
prática.

Após criarmos experiência na área socioambiental,
confiança com atores do território e nos fortalecermos
como ideia de mudança, decidimos nos institucionalizar a
Bauhinia. Passando a se chamar Bauhinia eco-social.

Durante a construção da nova identidade visual,
revisitamos nossos valores, propósito e missão e
reorganizamos nossa estrutura institucional.
Além de uma repaginada no visual, definimos nossas
áreas de atuação,criamos um manifesto, decidimos que
vamos nos formalizar como uma Associação e teremos
até em um novo site.
Essa parceria foi muito importante para a Bauhinia,
estamos muito felizes com o resultado e somos muito
gratas!
Este relatório anual, nossas redes sociais e o site já estão
com a nossa cara nova. E ai, você gostou?

Acreditamos que como uma Associação poderemos ter
maiores oportunidades em expandir nossos projetos,
além de ter uma estrutura jurídica que poderá auxiliar
pequenos projetos a se desenvolverem na periferia.
Estruturamos um canal de transparência, para que
possamos desde nosso início termos nossos dados
públicos. Através do nosso site, newsletter e planilha
financeira aberta.

ONDE

Atuamos nas áreas periféricas de São Paulo, principalmente
na região do Grajaú e Parelheiros. Este território possui uma
riqueza de paisagem única. É uma área importante para a
conservação de mananciais e fragmentos de Mata
Atlântica. Possui aldeias indígenas, unidades de
conservação e uma extensa área Rural. Na região existem
mais de 400 produtores e também a única Cooperativa de
agricultores da cidade.
É uma área muito populosa, que infelizmente possui alta

vulnerabilidade social. O Grajaú é o distrito em que vivem
mais pessoas na Capital, com 392.734 habitantes
(Fundação Seade, 2021). Apresenta números preocupantes
frente a indicadores socioeconômicos segundo o Mapa da
Desigualdade 2020.
Acreditamos que o combate da vulnerabilidade social e a
conservação andam aliadas. Por isso iniciamos nossas
atividades nesta região tão rica, rica de pessoas, de
mata-atlântica e vontade de mudança.

BAUHINIA

Acreditamos que o distanciamento do homem com a
natureza é a principal causa dos problemas ambientais
em nossa sociedade. Assim, pretendemos que os projetos
aplicados à educação ambiental engajem pessoas e
despertem ideais de preservação da natureza e de
cuidado com o próximo. A Bauhinia Serviços Ambientais

oferece atividades, palestras oficinas e vivências, de
forma didática e customizada, para todos os participantes
terem a melhor experiência e se reconectem com o meio
ambiente. Acreditamos que o distanciamento do homem
com a natureza é a principal causa dos problemas
ambientais em nossa sociedade.

OFICINAS
Oficinas de educação ambiental

Oficinas de padarias dadas

Oficinas governo aberto

2018

2018

0

2018

0

2019

2019

64

2019

0

2020

2020

0

2020

12

Total

Total

64

Total

12

Mini cursos ou workshops

Cursos e oficinas de educação ambiental

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Total

Total

Total de Oficinas

89

PROJETO REBOLA QUEIXO
Quantidade de alimentos
orgânicos escoados (kg)

Quantidade de
famílias impactadas

Valor de impacto no caixa
do agricultor

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Total

Total

Total

PROJETO PADARIA ARTESANAL ESCOTERIA
Quantidade de participantes

Quantidade de oficinas

Quantidade de pães feitos e
distribuídos em áreas carentes

2018

0

2018

0

2018

0

2019

1500

2019

64

2019

948

2020

0

2020

0

2020

0

Total

1500

Total

64

Total

948

ORGÂNICAS PARA TODES
Impacto no caixa do agricultor

Famílias impactadas

Quantidade de alimentos (kg)

2018

0

2018

0

2018

0

2019

0

2019

0

2019

0

2020

R$37.604,84

2020

1600

2020

9500

Total

R$37.604,84

Total

1600

Total

9500

OUTROS
Projetos geridos (2018: reconeta programa de educação ambiental,
2019: padaria, papo reto e rebola queixo, 2020: orgânicas, fuá,
painera rosa, programa de voluntárias)

Grupos de consumo
(Tomi e Caipora)
0

2018

2018

2

2019

2019

0

2020

2020

2

Total

Lives online
2018

0

2019

0

2020

5

Total

5

Total

AÇÕES EMERGENCIAIS COVID - 2020
Valor arrecadado para doação
cesta básica Aracari

Valor arrecadado para combate
à queimada no pantanal

Valor arrecadado alimentação
rua em ação

Valor arrecadado alimentação
rua em ação

R$2.750,00

R$1.405,24

R$1.956,52

R$6.111,76

Máscaras
arrecadadas

Sabonetes e detergentes
arrecadados

E-books
produzidos

Cestas básicas
distribuídas

Número de
voluntárias

554

312

4

67

12

AÇÕES
EMERGENCIAIS

O ano de 2020 se mostrou um ano desafiador. Um ano triste
com muitas perdas humanas e ambientais no nosso país.
Nada que aprendemos como humanidade vai reparar todos
os danos deixados pela crise do COVID-19.
A Bauhinia tem o propósito de apoiar ações de
sustentabilidade em áreas vulneráveis que compartilham
seu território com biomas brasileiros. Valorizamos o
trabalho no campo, das comunidades tradicionais, dos
moradores da periferia e das pessoas que pensam em como
conservar os nossos biomas. No ano de 2020 nos vimos em
uma posição que era nosso papel apoiar o território em que
atuamos.

O momento era emergencial. As pessoas precisavam de
comida, máscara, material de higiene. O desemprego
aumentou, pessoas voltavam para a situação de rua ou de
insegurança alimentar. Queimadas aumentaram na
Amazônia e no Pantanal, com o descaso do governo
brasileiro, precisavamos apoiar a brigada de incêndio, que
era formada pelos ribeirinhos da região.
Alguns projetos foram arquivados e demos local para ações
emergenciais. Mobilizamos pessoas, nos unimos a
inciativas locais, tivemos apoio de uma equipe voluntária e
de muitas pessoas que se dispuseram a doar.

Doações cesta básica
No início da Pandemia as Cooperativas de reciclagem
fecharam por ordem da prefeitura. As cooperativas de
catadores não conveniadas à prefeitura, ficaram
impossibilitadas de trabalhar e não receberam o auxílio
que as conveniadas tiveram. Muitos destes catadores já
viviam em situação de vulnerabilidade, o que potencializou
os problemas sociais vividos por estes grupos.
A Bauhinia tem projetos com a Cooperativa de catadores
Cooperpac. A Cooperpac é cadastrada na prefeitura de São
Paulo e possui maior grau de organização jurídica e social
comparada a outros grupos de catadores. Os catadores da
Cooperpac decidiram apadrtinhar os catadores do Aracati,
já que estes não teriam benefícios do governo e se
encontravam em situações precárias.
A Bauhinia junto com a Cooperpac apoiou a logística e a
arrecadação de recursos para que pudessem ser doadas
cestas básicas aos catadores do Aracati.y
Através da divulgação do CSA - SP e campanhas pontuais (a
família da Anita Costa fez uma frente por exemplo) e
divulgações na rede da Bauhinia.

Resultados
Teve a participação de 24 doadores.
Com a nossa campanha foi arrecadado R$2750 para a compra de cestas
básicas para os catadores do Aracati.
A ação se uniu ao um outro grupo de doadores, organizado pela Emília que
arrecadaram R$781,70 .
Foram doadas 67 cestas básicas aos catadores do Aracati.

24 doadores
R$2.750 + R$781,70
67 cestas básicas

Programa de voluntárias e doações
Durante o mês de abril, quando ainda estávamos no início
da pandemia de Covid-19, recebemos mensagens de
pessoas do ciclo da Bauhinia em que sentiram vontade de
fazer alguma coisa para ajudar as pessoas afetadas pela
situação do país. Ficamos felizes em saber que as pessoas
veem a Bauhinia como uma instituição que apoia as
pessaos. Decidimos criar o nosso Primeiro Programa de
Voluntariado.
Nos juntamos com o projeto Rua em Ação e decidimos fazer
uma campanha na internet para arrecadação de itens de
higiene e de dinheiro para compra de alimentos para fazer
as marmitas que seriam entregues para pessoas em
situação de rua.
Criamos um programa de voluntariado online para que
outras pessoas ajudassem a Bauhinia nessa missão.
Tivemos 12 voluntárias inscritas e elas trabalharam com a
gente durante 2 semanas para desenvolvermos juntas a
divulgação da campanha e atingirmos nossa meta. As
voluntárias criaram banners, marca página, poemas,
vídeos, textos para postagem e e-books sobre diferentes

temas para entregarmos como recompensa para as pessoas
que participaram da nossa campanha.
Foi uma experiência importante para o crescimento da
Bauhinia.
Os produtos de higiene foram doados para o projeto rua em
ação e os alimentos comprados com o dinheiro arrecadado
foram doados para a Casa Taiguara de Cultura que durante a
pandemia acolheu pessoas em situação de rua.

Resultados
O programa teve a presença de 12 voluntárias
Foram criados 4 e-books para presentear os doadores
Arrecadamos 554 máscaras
Foram arrecadadas 360 garrafas pet para colocar água e sabão para pessoas em situação de rua lavar as mãos.
Foram doados 312 sabões ou detergentes
Foi arrecadado R$1956,52 para comprar alimentos (carnes, verduras e perecíveis.
Obs: 500 reais do valor total foram usados para a compra de alimentos orgânicos de pequenos agricultores.
Obs 2: 1456,52 foram comprados carnes e perecíveis em comércios locais.

12 voluntárias

4 e-books

554 máscaras

360 garrafas pet

312 sabões ou
detergentes

R$1.956,52

Coordenação do programa: Amanda Velasco, Izabela Borba e Anita Costa.
Voluntárias: Karla Carbonari, Jaqueline da Silva, Viviane Brussi, Juliana Angelo, Danielle Trinta, Andrea MIranda, Marina
Sumares, Gabriela Gatti, Isabela Bragaia, Natasha Reimberg, Mariana Azevedo, Fernanda Esteves

Depoimentos das nossas voluntárias

Que sensibilidade, meninas! Mais uma vez, muito obrigada por darem essa
oportunidade, acreditarem no projeto e fazerem acontecer! Foi uma
experiência muito leve e gostosa, "finalizo" (entre aspas pq ainda vamos
continuar) com a sensação de que consegui evoluir nesse processo, pensar
mais no próximo e acreditar ainda mais que o mundo tem salvação!
Viviane Brussi

Parabéns a todas! juntas somos mais fortes. Evolui demais! Pude ver o quanto
sou capaz tbm, construir o e-book de cosméticos, me fez enxergar muitas
coisas, escrever e expor minhas ideias me abriu os olhos e portas! Tive vários
insights para futuros projetos! Quem sabe mais para frente rola uma parceria?
Mas obrigada pela experiência meninas, quando ajudamos as pessoas a se
encontrarem as portas e conexões são maiores!
Isabela Bragaia

Orgânicas para todes
A história das orgânicas começou em uma Pandemia! Com os
problemas sociais potencializados pela crise trazida pelo
Covid-19. Nos sentimos no dever de apoiar as pessoas com
quem trabalhamos. Nós pertencemos a iniciativas diferentes.
Nós da Bauhinia unimos com a Kim e a Estela fazem parte da
Associação Imargem e atuam em várias ações na região do
Grajáu, onde trabalham com educação e levam a discussão
sobre alimentação saudável para a comunidade em que
moram. Vânia e a Valéria são proprietárias da "Nossa Fazenda",
chácara que produz orgânico, recebe vivências de
alimentação saudável e de permacultura.
No final do mês de março de 2020, nos juntamos para fazer
cestas de alimentos orgânicos comprados dos agricultores de
Parelheiros e região. A ideia da cesta é apoiar os agricultores
da zona sul a escoar os produtos por caminhos alternativos,
além de dar a possibilidade de todos poderem consumir um
alimento saudável. A compra da cesta é baseada na compra 2
em 1. O valor do pedido é dobrado, o apoiador ganha sua cesta
com produtos fresquinhos em casa e doamos a outra cesta
para quem hoje não acessa alimentos orgânicos devido aos
problemas sociais que estão inseridas. Fizemos entregas até o
mês de dezembro de 2020.

Resultados
R$37.604,84 no caixa dos agricultores e mais de 9.500kg de alimentos foram distribuídos para 1.600 famílias

R$37.604,84
9.500kg de alimentos
1.600 famílias

Série de lives Horizontte Sustentável
Para comemorar o mês do meio ambiente a Bauhinia se uniu
à @horizonttesustentavel para fazer uma série de debates
(em forma de lives) sobre Engajamento e Sustentabilidade.
Durante 5 semanas, às quintas-feiras, tivemos um
convidado que nos contou um pouco sobre sua área de
atuação e como ele contribui para engajar pessoas a apoiar
o desenvolvimento sustentável.
O temas que escolhemos foram:
1- Sustentabilidade, Engajamento e Educação com o
convidado Mascus Nakagawa( professor universitário e
autor do livro 1001 dias com ações mais sustentáveis para
mudar o mundo).
2- Sustentabilidade, Engajamento e Cooperativismo
com os convidados Valquíria e Fernando (Cooperpac)
3-Sustentabilidade, Engajamento e Diversidade com a
convidada
Cristine
Naum
(especialista
em
desenvolvimento social e diversidade)

4-Sustentabilidade, Engajamento e Mobilização
Juvenil com as Convidadas Joana Vasquez (Chefe
escoteira) e Raquel Machado (Líder do programa de
embaixadores IYD)
5-Sustentabilidade, Engajamento e Jornalismo
Socioambiental com a convidada Sucena Shkrada
(Jornalista Socioambiental)
Foi uma experiência muito rica, aprendemos muito em
ótima companhia.
Esta parceria entre a Bauhinia e a Horizontte começou
dentro da @abrapsoficial , com a Andressa e a Anita que
participam do Grupo de Trabalho - Educação. A ABRAPS
(Associação
Brasileira
dos
profissionais
pelo
desenvolvimento sustentável) através de grupos de
trabalho reúne profissionais de diferentes áreas em prol
das Agendas de Sustentabilidade. .

#Juntes pelo Pantanal
Em parceria com a @soletrandoporai e @ecologiaeacao criamos uma campanha de venda de kits afetivos para ajudar o
Pantanal. Todo o lucro arrecadado foi encaminhado para aquisição de equipamentos para as brigadas comunitárias que
estavam na linha de frente, apoiadas pela ECOA - ECOLOGIA E AÇÃO. Os kits foram pensados com muito carinho. Fizemos
diferentes combinações de valores e formatos para que todes pudessem ajudar.
Além de arrecadar recursos para apoiar as brigadas voluntárias, elaboramos um informativo sobre a história das
comunidades Ribeirinhas e sobre o Bioma Pantaneiro. É importante valorizarmos as pessoas que sempre cuidaram do
Pantanal.

57 pessoas engajadas
R$1405,24

PROJETOS

PROJETOS
Reconecta

Oficina Online
Mandioca

Acreditamos que o distanciamento das pessoas com a
natureza é a principal causa dos problemas ambientais.
Assim, pretendemos que os projetos aplicados à
educação ambiental engajem pessoas e despertem
ideais de preservação da natureza e de cuidado com o
próximo.

Tivemos uma experiência online muito legal com os
alunos dos 3° e 4°anos da Escola Victorio Fornasaro
durante a aula de educação física da professora Adriana.

A Bauhinia Socioambientais oferece atividades,
palestras oficinas e vivências, de forma didática e
customizada, para todos os participantes terem a melhor
experiência e se reconectem com o meio ambiente.

Fizemos um encontro temático sobre alimentação
saudável com foco na mandioca, um alimento brasileiro,
muito cultivado no país, bem nutritivo,faz parte da
Cultura indígena e está presente na mesa de muita gente.
Contamos a história da mandioca, fizemos jogos e
aprendemos juntos como nos alimentar de forma
saudável e cuidar do nosso corpo.

Em 2020 por causa da Pandemia muitas ações foram
paralisadas para apoiarmos o distanciamento social e
mantermos a segurança de todas as pessoas.

É bem importante apresentar a educação ambiental de
uma maneira integrada, correlacionando a diferentes
matérias e assuntos da vida cotidiana dos alunos.

PROJETOS

Café na Roça
Iniciamos o ano de 2020 fazendo um Café na Roça no sítio Paiquerê com as famílias do nosso grupo de consumo
responsável e quem mais quis participar.
Os visitantes comeram um delicioso café da manhã às margens da represa em meio a natureza. Tiveram a oportunidade
de conhecer de perto onde sua comida é cultivada e aprender um pouco sobre horta orgânica e os ciclos da natureza.
Dia de boas cias, ar puro e comida saudável. A ideia era fazer esses encontros no sítio uma vez a cada dois meses para
aproximar ainda as pessoas e a comida, mas em decorrência da pandemia os planos foram adiados.

PROJETOS

Rebola Queixo - Grupo de Consumo Responsável
Demos continuidade no projeto que havíamos iniciado em 2019, adiamos
o plano de expansão em decorrência da Pandemia, mantivemos uma
média de 15 cestas entregues em cada semana. Sobre o Projeto:
O projeto surgiu para minimizar a perda da produção e aumentar a renda
do agricultor. Os problemas de escoamento foi levantado pela
agricultora Tomi, e através de um estudo construímos juntas o projeto
Rebola Queixo. O Projeto chama "Rebola queixo", porque é um termo
muito usado pela Tomi que traduz a ideia de comer. Então hora do almoço
no sítio Paiquerê é "hora do rebola queixo".
Criamos um modelo de cestas, em que formamos um grupo de pessoas
dispostas a experimentar produtos diferentes, sem escolher o que vem, e
a receber itens que estão fora de padrão do mercado ou produtos que não
conseguem ser vendidos via Cooperativa de agricultores orgânicos. As
entregas durante a Pandemia foram feitas diretamente na casa dos
clientes que estavam no caminho e em um novo ponto fixo na casa de
uma das clientes, já que o grupo escoteiro manteve fechado a pegada de
carbono e os custos de logística. Dessa maneira as famílias têm acesso a
alimentos orgânicos de boa qualidade por um preço acessível
comparado ao mercado, além de contribuírem para que o sítio Paiquerê
diminua o desperdício de alimentos na produção, estimule a agricultura
na periferia e que a agricultora melhore sua renda.

PROJETOS

Resultados
10 ciclos de entregas
528 cestas entregues
23 famílias diferentes
receberam os produtos
R$17.364,75 entrou no
caixa da agricultora
2550 kg de alimentos

PROJETOS

Governo Aberto - Oficina O Uso da Tecnologia
Social como Ferramenta de Transformação
O que é Governo Aberto
É um movimento que visa a promoção de um governo mais democrático e participativo. É o direito de todos os cidadãos
acessarem informações sobre o procedimentos do governo, de forma que o Estado promova transparência em suas ações.

Sobre o Programa
O Programa Agentes de Governo Aberto faz parte da política pública de Governo Aberto da cidade de São Paulo. Através de
oficinas, o programa realiza formação gratuita à população nas áreas de abrangência das 32 Subprefeituras, nos eixos de
Governo Aberto: Transparência, Inovação, Participação Social e Integridade (Accountability), descentralizando a pauta ao
mesmo tempo que instrumentaliza a sociedade para fazer o controle social.
O Programa já capacitou 28 mil cidadãos e cidadãs, e foi premiado no Fórum de Inovação Social no Setor Público Também foi
reconhecido como prática governamental replicável pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e pelo Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP).
As formações têm caráter teórico-prático e são ministradas pelos Agentes selecionados pela prefeitura, através de editais
abertos para todes. Neste ano, a Bauhinia foi representada na execução da oficina “USO DA TECNOLOGIA SOCIAL COMO
FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO”, ministrada pela Anita Valente da Costa. Com a oficina levamos a população nossas
experiências e ferramentas tecnológicas que usamos na gestão de projetos sociais para que os participantes pudessem criar
e gerir seus próprios projetos sociais.

PROJETOS

Fundo Agroecológico
A Bauhinia foi contratada para gerir o projeto “Acesso à terra para agricultura justa” que é um projeto idealizado pelo
Fundo FICA e financiado pelo Instituto Ibirapitanga. O projeto tem como objetivo a criação de um fundo para compra de
terras rurais para serem arrendadas de forma justa para agricultores.
Escolhemos iniciar o projeto na região de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. Em 2020 fizemos entrevistas com
alguns agricultores da região para entender a situação do arrendamento e as dificuldades levantadas por eles. Mapeamos
também as propriedades a venda na região e avaliamos, área agricultável, fontes de água, valor por metro quadrado e
distância da Cooperativa.
Agora estamos criando a modelagem financeira do fundo e preparando o lançamento dele, que vai acontecer no mês de
março.

PROJETOS

Cooperpac - Projeto de expansão de serviços,
projeto ReCiclo Grajaú - rede de consumo
consciente e segurança alimentar.
Em 2019 fizemos uma parceria com o Cooperpac e criamos o projeto Direto
e reto que tem o objetivo profissionalizar alguns serviços que a Cooperpac
já faz para que eles possam cobrar por eles e aumentar os ganhos
financeiros. Durante o ano de 2020 continuamos com essa parceria, mas
focamos nos esforços na escrita de editais para receber financiamento de
empresas e do governo para os cooperados exercerem outros serviços além
da coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis.
1-O primeiro projeto foi um plano de expansão de serviços da Cooperpac
que inclui compostagem, logística de coleta seletiva na periferia,
educação ambiental e venda de artesanatos feitos a partir de materiais
recicláveis. A ideia é gerar mais renda para remunerar melhor os cooperados
e ter recursos para voltar a sede da Cooperpac para o Grajaú.
2- Em parceria com o Circo escola Grajaú e com as Orgânicas para todes
criamos um projeto Paineira-Rosa que é de logística reversa de materiais
recicláveis e alimentos orgânicos. Onde as famílias da região vão fazer a
separação dos resíduos recicláveis em suas casas e vão trocar com a
Cooperpac por alimentos orgânicos produzidos por agricultores familiares
na Zona sul de São Paulo.

PROJETOS

Apoio de escrita de projetos com
Organizações do Terceiro Setor
Projeto Padaria Sem Desperdício:
Parceria União do Escoteiros do Brasil, região São Paulo + Bauhinia
Objetivo do projeto:Disseminar através das técnicas de panificação, conteúdos que abordem como diminuir o desperdício
de alimentos mudando hábitos de consumo dos participantes. Para que estes possam ser protagonistas da mudança dentro
de suas casas e contribuam causando um impacto positivo em seus territórios por meio da redução do resíduo orgânico,
economia financeira, consumo responsável, alimentação saudável e modo de vida sustentável.

Projeto Valorização serviços da Cooperpac:
Parceria: Cooperativa de Alimentos Milpa+Cooperpac+ Bauhinia
Objetivo do projeto: O principal objetivo é aumentar a receita da cooperativa em no mínimo 10% e garantir que todos os
cooperados tenham acesso a um ambiente de trabalho seguro. O objetivo secundário, que é a base de sustentação para o
objetivo principal, é tecer uma rede de conexões com o nova vizinhança da cooperativa. Serão três frentes: interação com a
comunidade escolar local, interação com as indústrias e comércios do entorno e aquisição de máquinas que aumentem o
valor agregado do material disponível para a venda.

Projeto Fellows - Jovens Líderes em prol do desenvolvimento sustentável:
Parceria Horizontte Sustentável + Abraps+ Bauhinia
Criar espaços de discussões com diferentes iniciativas das regiões vulneráveis em SP, que estão procurando resolver
problemas socioambientais em suas comunidades e que contribuem com os ODS da ONU.

PROJETOS
Apoio na articulação de
venda de alimentos
CSA - SP Milpa
A Bauhinia em parceria com o CSA/SP fez a articulação de
alimentos produzidos pela Caipora Orgânicos que está localizada
em Piedade -SP. Há mais de um ano a Bauhinia trabalha no apoio
técnico para criação de uma CSA neste sítio e durante o ano de
2020, a distribuição foi mais focada em Shimejis.
Usamos nossas redes de contato para divulgar o trabalho da
Caipora Orgânicos e para o escoamento dos produtos na região Sul
da Cidade de São Paulo.

PESQUISA E

PESQUISA E

Pesquisa
Tese de Mestrado Anita Valente da Costa:
A Bauhiniana Anita Valente da Costa, recebeu o seu título de mestre em novembro de 2020.
No mestrado fez parte da coleta de dados, participou da coleta de dados
Em 2020 a Izabela Borba Iniciou o Mestrado em Direitos Humanos e governança Multinível na Universidade de Padova.
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