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um breve histórico

A Bauhinia eco-social  foi  fundada em 2017 por um grupo de amigas que acabavam 
de sair  da universidade.  Éramos um grupo de jovens que queria apoiar 
pequenos negócios sustentáveis.

Em 2018  a  Bauhinia sofreu uma reestruturação e passamos a ser  uma iniciativa 
socioambiental.  Testamos nossas ideias,  fortalecemos iniciativas locais e 
começamos a criar  projetos nas áreas verdes periféricas de SP.

Junto com o amadurecimento profissional  das mulheres que pensaram a Bauhinia,  
após três anos testando ideias e vendo o papel  da nossa iniciativa na sociedade,  
em  2021  nos formalizamos em formato de associação e captamos o nosso primeiro 
recurso internacional.  Um ano em que a equipe cresceu,  hoje também 
contamos com um time de voluntárias e um conselho diverso que contribui  com o 
crescimento da nossa Instituição.  Pode vir  2022! 



mensagem da diretoria

Em 2021 demos um passo importante para nossa instituição.  A Bauhinia se 

regularizou para poder continuar crescendo,  crescemos também para ser  asas 

para muitos projetos que nascem nas periferias.  Alinhadas com o caminho que 

traçamos lá  trás,  continuamos cuidando das pessoas para que elas cuidem do 

planeta.  Aumentamos nossa equipe e trabalhamos na formação de jovens para 

fomentar  a  mobilização social  em outras comunidades.   Conseguimos nestes 

últimos anos criar  projetos que acolhem agricultores,  mulheres periféricas,  

catadoras e outros públicos que acreditamos ter  um papel  social  

potente para uma sociedade mais justa e sustentável.

Iza e Anita



manifesto

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



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 
vivência,  de forma didática e 
customizada,  para todos os participantes 
terem a melhor experiência  e  se 
reconectem  com o meio ambiente.  

ferramentas
e áreas de
atuação
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A sustentabilidade envolve ações individuais e coletivas para que 
todos os espaços sejam inclusivos, seguros e cada vez mais 
verdes.  A  Bauhinia atua em projetos de diferentes temáticas que 
resgatam as relações humanas e o cooperativismo nas ações do 
dia-a-dia.  Assim, temos como objetivo:
 
1.  Estimular  a  participação de diferentes atores em prol  do 
Desenvolvimento Sustentável ;

2.  Promover ações de educação ambiental  que fomentam reflexões 
sobre o nosso modo de consumir  e  agir;
3. Oportunizar a geração de renda nas comunidades,  através de 
ações que valorizem o turismo de base comunitária,  os catadores e 
negócios locais como as cooperativas e as cozinhas coletivas 

Com tudo isso pretendemos formar uma rede de pessoas que 
pensem em soluções inovadoras para conservar  os nossos biomas 
e combater  a  desigualdade social  nas cidades.

comunidade sustentável



agricultura  sustentável

Uma agricultura Sustentável  vai  muito além de cuidar do meio 
ambiente,  ela também cuida de quem planta e de quem se 
alimenta.  É  um movimento que garante a futuras gerações qualidade 
de vida e comida boa,  para quem mora no campo ou na cidade.  Assim, 
pretendemos:

1.  Valorizar  o trabalho no campo
2.  Valorizar  o conhecimento de quem trabalha no campo
3.  Aumentar  a  renda dos agricultores
4. Conectar as pessoas  da cidade com a realidade do campo
5.  Estimular  a  produção e o consumo de alimentos saudáveis sem 
veneno  nas áreas próximas às áreas rurais.
6. Diminuir o desperdício  de alimentos na produção
7. Fomentar grupos de consumo consciente no meio urbano
8. Movimentar as pessoas a colocarem a mão na terra.



A diversidade é uma riqueza,  ela   torna a vida de cada ser  que habita 
a  terra:  única e autêntica.
Acreditamos que é  preciso  combater as desigualdades e os 
preconceitos para podermos viver  em uma comunidade mais 
inclusiva, justa e sustentável.  UMA COMUNIDADE DE TODOS.  
Nossos projetos de diversidade visam:
 
1. Promover o acesso aos direitos humanos  
2.Fortalecer ações que combatem a desigualdade e violência a 
mulher 
3.  Fomentar  ações de educação a favor da inclusão de todos
4. Valorizar  a  história  das comunidades tradicionais
5. Combater  todo o tipo de preconceito
6. Movimentar  ações de respeito  para celebrar  a  diversidade

diversidade
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desenvolvimento
institucional4

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

Durante o ano de 2021 formalizamos a Bauhinia como uma Associação,  até então éramos um coletivo e já  
vínhamos fazendo projetos socioambientais desde 2017.   
Essa nova fase da Bauhinia nos trouxe muito aprendizado e desenvolvimento institucional.  Hoje estamos 
organizadas com uma diretoria voluntária e um conselho fiscal  com 3 integrantes que acompanham as 
contas da Bauhinia.
Além da diretoria e conselho fiscal,  criamos dois novos conselhos com profissionais de diferentes áreas 
para auxiliar  a  Bauhinia com a gestão dos projetos e gestão institucional.
Para atuação no dia-a-dia dos projetos,   criamos um programa de voluntariado e expandimos a equipe.



Em 2021 expandimos nossa equipe de 
trabalho, em 2020 era composta somente pela 
Anita Valente e Izabela Borba.  

No início do ano,  três voluntárias e um 
voluntário entraram para somar na  criação, 
aplicação e desenvolvimento dos nossos 
projetos.   

Eles atuaram diretamente na comunicação, 
escrita de novos projetos e no dia a  dia da 
execução de alguns dos projetos que temos em 
andamento.

Essa ampliação foi  importante para nós porque 
a equipe fixa dedicou muitas horas no 

expansão da equipe

desenvolvimento institucional  e  foi  muito 
importante ter  o apoio de mais pessoas nos 
projetos.  Um processo com muito aprendizado 
não só para os voluntários,  mas para toda a 
equipe.

Em crescimento Institucional  revisamos 
processos e trabalhamos com pessoas com 
diferentes inteligências  e  maneiras de 
trabalhar.

Uma das voluntárias,  a  Gabriela Banzatto 
(Bibi),  agora faz parte do time de trabalho e a  
Natália Melo e Kelly Su continuam como 
voluntárias em 2022.



depoimentos de voluntários

Foi  uma grande oportunidade conhecer a  Bauhinia e as pessoas especiais  que a compõem, fui  e  sou extremamente acolhida,  ouvida e incentivada a desenvolver  o meu potencial.  Agradeço a equipe da Baunilha por me proporcionar experiências e visões únicas que me permitem crescer como pessoa e ao mesmo tempo contribuir   com a mudança gradual  na sociedade.-  Kelly Su 

A Bauhinia é um lugar muito bom para se 

trabalhar.  Aqui  a  gente ajuda,  aprende,  é  

ouvida,  e  sempre que rola,  comemora 

pela vitória do outro.  Muito bom fazer  

parte de um lugar idealizado por 

mulheres tão incríveis e fortes.  Só amor 

pela equipe da Bau!

-  Natália Melo  



depoimentos de voluntários

O ano de 2021 pessoalmente foi  muito duro e 

difícil  pra mim, a  oportunidade de entrar  para o 

time Bauhinia foi  o equilibrio que encontrei,  

aqui  aprendi que posso fazer  algo significativo 

e útil  a  comunidade em que vivo e crescer como 

profissional.  Poder construir,  cada pequeno 

pedacinho de Bauhinia me mudou pra sempre 

como pessoa.-  Gabriela Banzatto

Um lugar muito agradável  de se trabalhar.  

Mesmo sendo voluntário vão te escutar  e  levar  

suas ideias em consideração.  Me senti  

confortável  e  num lugar em que as pessoas têm 

a moral  de fazer  acontecer.  10/10 recomendo.

-  André Firmino



conselho

Nossa associação conta com três conselhos que nos apoiam e ajudam no desenvolvimento institucional  e  
estratégico da Bauhinia.  Para a  composição dos conselhos,  convidamos pessoas que admiramos e poderiam 
contribuir  com seu conhecimento.  Acreditamos que todo o tipo de conhecimento é importante para as tomadas de 
decisão da nossa Associação,  por isso convidamos uma agricultora,  uma catadora,  pesquisadores,  profissionais 
que trabalham com sustentabilidade,  meio ambiente e direitos humanos,  profissionais da comunicação,  negócios 
e finanças.  Conheça a função de cada conselho:

Conselho Fiscal
Criado para conferir  as contas da 

Associação e nos apoiar  na criação 
dos mecanismos de transparência.

Conselheiros:  Camilla Casella,  
Laryssa Alves e Renato Luko.

Conselho Consultor
Este conselho olha para o 

desenvolvimento 
Institucional  da Bauhinia,  

além de nos orientar  na 
criação das estratégias de 

captação de recursos e 
comunicação.

Conselho Orientação
A Bauhinia possui  uma agenda de 

sustentabilidade ampla.  Para apoiar  a  nossa 
tomada de decisão na criação de projetos e 

trazer  representatividade para estes 
contamos com a orientação deste conselho.    

Conselheiros:  Andrêssa Batelochio,  Valquíria  
Cândido,  Tomi Kunikawa,  Cíntia Marcucci,  

Rafael  Chiaravalloti  e  Miraíra Manfroi.



Após a formalização da nossa Associação,  contratamos uma empresa de contabilidade e agora monitoramos 
os orçamentos de cada projeto e compartilhamos bimestralmente com nossos apoiadores através do nossa 
newsletter.  Ao final  deste relatório,  anexamos o balanço anual  de 2021.  

transparência



bauhinia em números 

Compartilhamento de 
informação e tecnologias 

sociais
2018-2020 2021 Total Obs

N° Oficinas Direitos Humanos Oficinas SESC

Oficinas BIBI  e  Ani  
Governo Aberto

Jovens + Senior  

AproxImadamente 
10 por oficina

2

36

105

1800

2

24

4

300

0

12

101

1500

N° Oficinas Governo Aberto

N° Oficinas/Cursos ODS

N° de Participantes



bauhinia em números 

Agricultura Sustentável -  
Projetos Bauhinia + 

Orgânicas para Todes
2018-2020 2021 Total Obs

N° de Grupos de Consumo 
Funcionando

Selma + Tomi + 
Fua

Tomi + Orgânicas

4

19964,5

3

10414,5

1

9550kg em Alimentos Escoado

REBOLA + ST + 
Plenitude + cestas 

organicas+compras 
coletivas+ fua

114976,8553289,3561687,50
R$ Caixa do Agricultor  Grupo 
de Consumo + Orgânicas para 

Todes

gc + familias agri  
+  familia doações643915794860N° Pessoas Alcançadas pelos 

Projetos

doações = 
50,00/família20504501600

Famílias que Receberam 
Doação de Alimentos 

Agroecológicos

gc tomi + gc 
selma +gc fua765224

N° de Famílias que Participam 
do Grupo de Consumo e 

Compras Coletivas

Selma + Tomi + 
Almir  +  Nossa 

Fazenda + Juarez + 
Mauri  

761N° de Unidades Agrícolas 
Beneficiadas



bauhinia em números 

Comunidade 
Sustentável e 

Diversidade
2018-2020 2021 Total Obs

Projetos com Cooperativas de 
Reciclagem

Cooperpac 

E4C + Dia da 
Juventude + 

Programa de jovens 
+ bruxelas

1

3

1

4

1

0N° de Mobilizações Juvenis 
pela Sustentabilidade

proac + saber 
l idar321Webséries que Fortalecem 

Lideranças Locais

"proac -  200
lais  de guia 150

jovens documento -  20
jovens eventos -  45

cooperadas -  12 (não add 
na conta -  renovação)

transformar 7"

42242212N° Pessoas Alcançadas pelos 
Projetos

Youth Voice110Documentos em Prol  Políticas 
Públicas

Luas + Jardim das 
Cores + 

Transformar
330

Criação de Projetos com 
Lideranças Mulheres nas Áreas 

Periféricas



bauhinia em números 

Números 
Gerais 2018-2020 2021 Total Obs

Total  de Projetos os presentes no 
relatório

kelly+nat+dé+gabi
+ana+livia

14

17

8

5

6

12N° de Voluntários

bivalves + Nossa 
Fazenda + FUA + 

Saber Lidar  + 
escoteiros

752Compartilhamento de 
Tecnologia -  Projetos Parceiros

Número de 
participantes 

oficinas + familiares 
agricultores+ 

famílias cestas+ 
famílias doações

470123012400N° de Pessoas Beneficiadas 
pela Bauhinia

volunt 3 meses 
intensivo + volunt 9 
meses temporário + 

volunt jovens

17281584144Horas Trabalho Voluntário

os presentes no 
relatório

761Total  de Eventos



bauhinia em números 

Geral 2018 2019 2020 Total

Cursos e Oficinas de EA 33

4

5

0

21

3

7

1Workshops Sustentabilidade

3210Webséries

121200Oficina Governo Aberto

Rebola Queixo 2018 2019 2020 Total

Quantidade de Alimentos 
Escoados

9550

30843,75

0

0

7000

13479

0

0
Valor  de Impacto no Caixa do 

Agricultor

440210Famílias Impactadas



bauhinia em números 

Padaria Artesanal 2018 2019 2020 Total

Quantidade de Participantes 15000

948

0

0

15000

948

0

0Quantidade de Pães feitos

640640Quantidade de Oficinas

Orgânicas para 
todes 2018 2019 2020 Total

Caixa Agricultores 37604,84

9500

37604,84

9500

0

0

0

0Alimento escoado em kg

1600160000Famílias impactadas



bauhinia em números 

Geral 2018 2019 2020 Total

Grupos de Consumo 6

5

4

5

2

0

0

0Lives

6411Projetos Geridos

Emergencial 2018 2019 2020 Total

Cesta Básica Valor 2750

6111,76

2750

6111,76

0

0

0

0Doação Rua em Ação

31231200Produtos de Higiene

1956,521956,5200Queimadas Pantanal

55455400Máscaras



bauhinia em números 

Geral 2018 2019 2020 Total

Grupos de Consumo 6

5

4

5

2

0

0

0Lives

6411Projetos Geridos

Emergencial 2018 2019 2020 Total

Cesta Básica Valor 2750

6111,76

2750

6111,76

0

0

0

0Doação Rua em Ação

31231200Produtos de Higiene

1956,521956,5200Queimadas Pantanal

55455400Máscaras



bauhinia em números 

Materiais Gráficos 2018 2019 2020 Total

Ebooks 4400

Voluntariado 2018 2019 2020 Total

N° de Voluntárias 121200

14414400Horas Dedicadas



projetos5
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Sustentável



agricultura  sustentável

Rebola Queixo

O projeto Rebola Queixo teve início em 2019 e 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.

O Projeto chama-se "Rebola queixo",  porque é um 
termo muito usado pela Tomi que traduz a ideia de 
comer.  Então a hora do almoço no sítio Paiquerê é 
conhecida como  "hora do rebola queixo".

Criamos um modelo de cestas,  em que formamos um 
grupo de pessoas dispostas a  experimentar  produtos 



agricultura  sustentável

diferentes,  sem escolher o que vem, e a  receber itens que estão fora do 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.



agricultura  sustentável

No ano de 2021 o nosso grupo de consumo com a 
agricultora Tomi do sítio Paiquerê completou 3 anos 
de existência!  Neste ano,  mais de 20 famílias 
participaram e isso deu segurança para nossa 
agricultora e muitas pessoas tiveram acesso a uma 
alimentação de qualidade.  
Durante o ano,  a  agricultora Tomi passou por algumas 
instabilidades na plantação e colheita dos alimentos 
e o grupo de consumo foi  fundamental  para apoiar  a  
agricultura.  Nossa equipe criou junto com a Tomi um 
planejamento de plantio e colheita e construímos 
juntas os passos seguintes de acordo com as 
l imitações que a agricultora tinha no momento.
No fim do ano de 2021 a agricultora Tomi iniciou uma 
parceria com a agricultora  Selma e passaram a  
cultivar  juntas os produtos do grupo de consumo 
Rebola Queixo,  hoje elas estão plantando juntas no 
Sítio Plenitude.  

Dados do grupo consumo:
Quantidade de ciclos de entrega:  11
Quantidade de cestas entregues:   569
Quantidade de alimentos orgânicos 
escoados:2414,50 kg
Quantidade de famílias  impactadas:  25
Valor  que entrou no caixa da agricultora:  R$17949,35 



agricultura  sustentável

Assistência a agricultoras 

Em 2022 prestamos assistência de projetos e de organização financeira para propriedades agrícolas de 
pequenas agricultoras,  sendo elas:  Nossa Fazenda e o Sítio Plenitude.



agricultura  sustentável

Compras Coletivas

Com o sucesso das compras coletivas de Shimeji  
do ano anterior,  pensamos em conhecer e buscar  
novos parceiros,  pequenos produtores que 
gostariam e se beneficiariam desse tipo de 
divulgação e ampliação de vendas.
A compra coletiva reduz a pegada de carbono do 
grupo,  apoia a  entrada de recurso financeiro para 
os pequenos produtores e ajuda também a 
Bauhinia continuar com suas atividades.  
O Apiário Gomes Rosa é um deles,  que fica dentro 
do Rancho São Bento,  é  formado por famílias que 
desenvolvem atividades econômicas que 
envolvem o cultivo de orgânicos,  arteterapia,  
plantio agroflorestal,  piscicultura,  etc,  Fruto do 
encanto quando entendemos a magnitude 

daabelhas,  ficamos encantados com os benefícios 
para saúde que são proporcionados pelos 
produtos apícolas.  Além disso,  para nós é um 
aprendizado constante conviver  com seres que 
são exemplos de organização,  ordem e trabalho 
em equipe.  Assim, unindo o prazer  e amor em 
realizar  este trabalho,  com a possibilidade de dar  
acesso às pessoas que até então não conhecem os 
benefícios dos produtos apícolas.
No ano de 2021 realizamos,  em conjunto da nossa 
rede,  duas compras coletivas com o Apiário 
Gomes Rosa que geraram mais de R$830 para o 
apicultor  e  mantivemos a parceria para que 
possamos realizar  ainda mais compras no futuro.
Nós também realizamos compras coletivas do 
Kombucha da Juliana,  que fazia parte da nossa 
cesta “Rebola Queixo” e aproveitava nossa 

logística da cesta para realizar  as entregas.  Com essa 
mesma logística também realizamos as compras 
coletivas dos Bolos da Karine,  que junto com o Ronny 
vendem bolos no Bororé,  que uma vez por mês quem 
fazia parte do Rebola Queixo podia se deliciar  com 
seus bolos.  Com essas vendas a Confeiteira Karine 
recebeu R$1313.  Com essa parceria,  todos 
economizaram na logística e puderam ganhar mais.
Outra parte importante das compras coletivas foram 
as do Sítio Plenitude.  A Agricultora Selma,  que é 
nossa parceira e amiga enfrentou dificuldade de 
escoamento dos seus produtos no último ano e nosso 
modelo já  consolidado de compras coletivas vieram 
em seu auxílio:  divulgamos em nossa rede Beterrabas 
e Alfaces Crespas e logo conseguimos contribuir  para 
o caixa da Agricultora em R$265 e 90 produtos 
comprados!



Compras Coletivas

Com o sucesso das compras coletivas de Shimeji  
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divulgação e ampliação de vendas.
A compra coletiva reduz a pegada de carbono do 
grupo,  apoia a  entrada de recurso financeiro para 
os pequenos produtores e ajuda também a 
Bauhinia continuar com suas atividades.  
O Apiário Gomes Rosa é um deles,  que fica dentro 
do Rancho São Bento,  é  formado por famílias que 
desenvolvem atividades econômicas que 
envolvem o cultivo de orgânicos,  arteterapia,  
plantio agroflorestal,  piscicultura,  etc,  Fruto do 
encanto quando entendemos a magnitude 

daabelhas,  ficamos encantados com os benefícios 
para saúde que são proporcionados pelos 
produtos apícolas.  Além disso,  para nós é um 
aprendizado constante conviver  com seres que 
são exemplos de organização,  ordem e trabalho 
em equipe.  Assim, unindo o prazer  e amor em 
realizar  este trabalho,  com a possibilidade de dar  
acesso às pessoas que até então não conhecem os 
benefícios dos produtos apícolas.
No ano de 2021 realizamos,  em conjunto da nossa 
rede,  duas compras coletivas com o Apiário 
Gomes Rosa que geraram mais de R$830 para o 
apicultor  e  mantivemos a parceria para que 
possamos realizar  ainda mais compras no futuro.
Nós também realizamos compras coletivas do 
Kombucha da Juliana,  que fazia parte da nossa 
cesta “Rebola Queixo” e aproveitava nossa 

agricultura  sustentável

logística da cesta para realizar  as entregas.  Com essa 
mesma logística também realizamos as compras 
coletivas dos Bolos da Karine,  que junto com o Ronny 
vendem bolos no Bororé,  que uma vez por mês quem 
fazia parte do Rebola Queixo podia se deliciar  com 
seus bolos.  Com essas vendas a Confeiteira Karine 
recebeu R$1313.  Com essa parceria,  todos 
economizaram na logística e puderam ganhar mais.
Outra parte importante das compras coletivas foram 
as do Sítio Plenitude.  A Agricultora Selma,  que é 
nossa parceira e amiga enfrentou dificuldade de 
escoamento dos seus produtos no último ano e nosso 
modelo já  consolidado de compras coletivas vieram 
em seu auxílio:  divulgamos em nossa rede Beterrabas 
e Alfaces Crespas e logo conseguimos contribuir  para 
o caixa da Agricultora em R$265 e 90 produtos 
comprados!
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Mensagem de participantes do projeto:

"Recebemos o convite para firmar uma parceria com a 
Bauhinia e amamos:  pessoal  jovem, engajado em 
causas sociais  relevantes na sociedade atual.  O 
público que efetuou a compra coletiva também foi  
uma grata surpresa:  pessoas adoráveis que nos deram 
um excelente feedback dos nossos produtos.  Parceria 
que dá certo e que perdura de forma sustentável.  
Parabéns Bauhinia"  
    

Rosangela Rosa



comunidade sustentável

Jovens pela Sustentabilidade

Durante os meses de outubro e novembro de 2021 a 
Bauhinia promoveu o programa de jovens pela 
sustentabilidade.  O objetivo da iniciativa foi  
compartilhar  conhecimento e experiências sobre 
projetos socioambientais e engajar  os jovens para 
atuarem de forma mais ativa em suas comunidades 
para que juntos possam criar  projetos que 
beneficiem a comunidade.
O programa contou com 6 encontros nos quais 
foram trabalhadas temáticas como comunicação,  
planejamento,  criação de projetos,  captação de 
recursos e gestão de projetos.
 
Durante as atividades,  as jovens participantes 
criaram o projeto Luas com auxílio da equipe da 
Bauhinia.  O projeto criado por elas tem o objetivo 

de acolher pessoas  através da criação de espaços 
de informação e acesso a menstruação segura.  
Além de unir  150 mulheres de diferentes idades 
para falar  sobre menstruação segura,  o projeto vai  
distribuir  mais de 1000 absorventes sustentáveis e 
vai  criar  uma rede de combate à desinformação 
sobre menstruação.  O Luas foi  contemplado por um 
edital  de financiamento coletivo,  fizemos a 
campanha atingimos a meta e durante o ano de 
2022 o projeto está sendo colocado em prática.
 



comunidade sustentável

Participar  do programa de jovens foi  muito 
inspirador para mim. Com esse projeto pude 
ver  que alguma coisa pode ser  feita,  mesmo 
que pequena,  e  que não precisamos esperar  
alguém "maior".  Obrigada,  Bauhinia,  por  
sempre acreditar  nas gerações mais novas.
Gabriela Nakamoto 

Resultados:
 3  jovens participantes 
16 horas de formação
Construção de um projeto 
(Projeto Luas)  
Projeto aprovado no edital  
dia de doar na Benfeitoria
Mobilização de  257 doadores
Captação de 30 mil  reais  

Iniciar  um projeto com meninas que procuram 
melhorar  o local  que vivem procurando problemas 
sociais  para solucionar é algo sensacional,  com rodas 
de conversa toda semana tentando encontrar   uma 
ideia em comum para melhorar  na nossa sociedade,  e  
como as meninas envolvidas são todas conhecidas,  as 
conversas foram muito mais  próximas!
Ana Clara Si janas

Adorei  participar  do projeto,  ganhei  muitos 
aprendizados que levarei  para o resto da vida,  
aprendi muito sobre gestão de projetos e a  
l idar  com demandas,  também aprendi a  
organizar  meu trabalho e tempo. lembrarei  
para sempre desse projeto e dos envolvidos 
com muito carinho!
Livia Szili  



Apoio ao desenvolvimento da Cooperpac

 Rede de catadoras Transformar

O projeto Transformar visa gerar  renda,  criar  espaços de 
acolhimento para mulheres,  levar  oficinas sobre reciclagem 
através da produção de suculentas e aumentar  a  auto-estima ao 
transformar materiais  recicláveis em arte.  

Desde sua formação a Bauhinia acompanha o projeto e prevê em 
seu plano como potencializar  o trabalho desta rede que é 
constituída por catadoras e artesãs.  Em 2021 ocorreu no Circo 
Escola uma oficina sobre suculentas e reciclagem, a Bauhinia 
apoiou a realização com a compra de materiais  para a  oficina e 
pretendemos levar  as oficinas para mais espaços na periferia.

comunidade sustentável

Recicla Grajaú

O projeto “ReCiclo Grajaú -  Rede de Consumo Consciente e 
Segurança Alimentar"  propõe conectar  catadores,  
agricultores,  instituições de educação popular  e  famílias 
do Grajaú.  Temos o sonho de criar  uma rede em que todos 
se apoiem de forma mútua.  Através de um ponto de coleta 
de resíduos em uma instituição de educação,  iremos 
fomentar  a  separação do resíduo das famílias assistidas 
pelo projeto (inicialmente nosso ponto piloto será no 
Circo Escola),  em que os jovens troquem os materiais  
recicláveis por alimento (vindo dos agricultores locais).  
Parte do valor  do resíduo paga os produtos que seriam 
desperdiçados na cadeia,  com percentual  abaixo do 
mercado.  A instituição de educação apoia as atividades 
de educação ambiental  junto com a Cooperpac para que 
implementemos um modelo de pontuação cooperativista.
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diversidade

Lais de Guia 

Com o objetivo de valorizar  e  divulgar  a  história de mulheres que vivem no território onde atuamos,  produzimos 
em parceria com a Yamara Silva uma websérie em 9 episódios que conta a história de 9 mulheres inspiradoras e 
diversas que fazem parte dos projetos da Bauhinia ou de projetos parceiros.  Os vídeos foram divulgados no 
instagram e no Youtube durante o mês de março.  Todos os episódios estão disponíveis no Youtube :)

Lista de mulheres e episódios

Helena:  É  uma das l ideranças da Cooperpac,  sustentou seus filhos com o dinheiro vindo dos materiais  
recicláveis.Comprou sua casa e hoje incentiva as mulheres a trabalharem e não desistirem.

Ilma:  Assistente Social,  mãe de 3 filhas.  Coordena o acolhimento de refugiados venezuelanos -  Projeto Brasil  
sem fronteiras.   Acolhe mulheres e famílias e ajuda eles a  acreditarem que é possível  recomeçar.

Kim: Jovem nascida na periferia que coordena um projeto de alimentação saudável  desde 2016,  trabalha a 
alimentação como posicionamento político ambiental  e  cuidado com a saúde.  A equipe é composta por 
mulheres e elas apoiam outras iniciativas no grajaú,  criaram uma rede de apoio às mulheres que combata a 
violência contra as mulheres do incentivo a autonomia e emancipação fiannceira através desse trabalho.

Eny:  Educadora da "casa de oportunidades",  um espaço para jovens em situação de vulnerabilidade 
fortalecerem suas experiências sociais  e  políticas.  A juda eles a  se prepararem para enfrentar  o mundo.

Lina:  Foi  criada em Salvador,  veio para São Paulo quando tinha 19 anos e trabalhou como diarista,  depois em 
algumas empresas.  Há 14 anos trabalha com acolhimento de mulheres no serviço social.  Fica muito feliz  em 
ajudar essas mulheres em situação vulnerável.

Link de acesso ao canal  do Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCvOnIaJ9nYS2w0oIcubmCLw

Lindinalva:  Perdeu o filho muito jovem e enfrentou uma grande depressão.
Foi  acolhida por um grupo de mulheres e hoje frequenta várias atividades coletivas e acolhe mulheres na sua 
comunidade.

Raquel:  Nascida na periferia,  sempre estudou muito e fez enfermagem na USP.Trabalhou alguns anos como 
enfermeira e quando seus filhos nasceram decidiu abrir  seu próprio negócio para ficar  mais perto deles.

Tomi:  Descobriu seu amor pela agricultura aos 50 anos e hoje se dedica a cultivar  alimentos sem agrotóxicos 
para as pessoas se alimentarem de forma saudável.

Yelitza:  Refugiada Venezuelana no Brasil ,  mora em São Paulo com seu marido e dois filhos.  Foi  acolhida por 
projetos sociais   e  veio para o Brasil  com o objetivo de dar  uma vida melhor para sua família,  principalmente 
para seu filho com deficiência que têm crises convulsivas.

Resultados:
9 episódios com 9 mulheres diferentes 
mulheres participantes de 5 instituições parceiras
150 visualizações nos episódios
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Projeto Luas

Durante o mês de outubro de 2021 coordenamos um programa de 
jovens pela sustentabilidade na Bauhinia e a  partir  deste 
programa, as jovens participantes criaram o Projeto Luas que tem 
o objetivo de acolher pessoas através da criação de espaços de 
informação e acesso a menstruação segura.  Além de unir  150 
mulheres de diferentes idades que moram no entorno das 
represas Bill ings e Guarapiranga para falar  sobre menstruação 
segura,  o projeto vai  distribuir  mais de 1000 absorventes 
sustentáveis e vai  criar  uma rede de combate à desinformação 
sobre menstruação.  Os absorventes sustentáveis serão 
produzidos por mulheres que estão em situação de 
vulnerabilidade social.  
 
O projeto foi  selecionado pela plataforma de crowdfunding 
Benfeitoria para fazer  uma campanha de match funding.  Através 
desse tipo de campanha,  temos que captar  doações e se 
atingirmos a meta,  que é 10 mil  reais,  a  plataforma triplica esse 
valor  e  recebemos 30 mil  reais  para colocar  o projeto em prática.  
A captação ocorreu de 25 de novembro a 20 de dezembro e no fim 
atingimos a meta!  
 
Também participamos do Podcast  Soroscout para falar  um pouco 
mais do projeto luas,  confira já!
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Jardim das Cores

No final  de 2021 o projeto Jardim das Cores que foi  criado pela Bauhinia foi  aprovado em um edital  da The Carter  
Center  que é uma fundação estadunidense.
O edital  selecionou projetos em 13 países do mundo para aumentar  o alcance da campanha Informe woman, 
transform lives que trabalha para garantir  que mulheres acessem informações e serviços que os governos de 
seus países promovem para prevenção de violência e acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade 
social.

O projeto Jardim das Cores tem como objetivo disseminar informações sobre programas de acolhimento e 
serviços para mulheres na cidade de São Paulo.  Iniciamos a execução do projeto no mês de dezembro 

Vamos promover oficinas presenciais  e online,  sobre os temas:  
Além disso,  serão feitas  intervenções presenciais  nas estações de metrô e de trem com o objetivo de distribuir  
material  informativo sobre prevenção de violência contra a  mulher e também sobre os serviços oferecidos pela 
prefeitura de São Paulo destinados às mulheres.  
 
Este é o primeiro edital  internacional  que somos aprovadas e estamos aprendendo muito e nos 
desenvolvimentos institucionalmente com a abertura de conta internacional,  documentação contábil  e  
comprovantes fiscais,  além dos  relatórios em outro idioma.
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Capacitados pela Bau

Nestes últimos anos a Bauhinia desenvolveu e pegou 
emprestado uma série de ferramentas de Gestão e 
Planejamento de projetos que facilitam o seu 
trabalho no dia-a-dia,  criando metodologias 
próprias de trabalho.  Assim, para apoiar  iniciativas 
que estão começando ou que precisassem de ajuda 
na escrita de editais  criamos um espaço de 
compartilhamento de ferramentas e apoio a escrita 
de editais.  Em 2021 apoiamos três iniciativas:  
 
Saber Lidar  -  Projeto voltado para combate ao 
capacitismo e criação de espaços acolhedores para 
todes.
Bivalves -  Projeto de educação ambiental  em 
Ubatuba.
Escoteiros São Paulo -  Apoiamos a organização nas 
escritas de editais.  



projetos com
parceiros6

Foto:  Acervo Navegando nas Artes



coletivo orgânicas
para todes 

As Orgânicas para todes nasceram da necessidade de levar  alimentos e apoiar  pequenos agricultores por 
decorrência dos problemas sociais  potencializados pela Pandemia.  
O coletivo é formado por três iniciativas que atuam na região de Parelheiros,  Imargem, Bauhinia eco-social  e  
Nossa Fazenda.  

Em 2022 o coletivo Orgânicas para todes expandiu suas atividades.  Mais focado em criar  espaços de 
discussão sobre como fazer  com que a periferia que produz também acessem alimento de qualidade e sem 
veneno.  As suas principais frentes de atuação foram: Cesta 2x1,  Espaços e articulação de discussões sobre 
acesso de alimento agroecológico na periferia e articulação de um fundo emergencial  para doações de 
alimentos.

-  Cesta 2x1 -  Fizemos a venda de cestas dos produtos cultivados em parelheiros de maio -  agosto no modelo 
2 em 1.  Aos apoiadores que adquirissem seus produtos pagaria o valor  duplicado.  O valor  a  mais compôs um 
fundo o qual  permitia que levássemos alimentos para famílias que têm fome.

-  Acesso à alimento agroecológico na periferia

comunidade sustentável e
agricultura sustentável



coletivo orgânicas
para todes 

Laboratório Cidadão – desafios da distribuição 
de alimentos na quebrada

O primeiro evento foi  realizado pelas orgânicas 
junto do SESC Interlagos e a  SOF -  Sempre Viva 
Organização Feminista.  Os seis  encontros 
arranjados em formato de Laboratório Cidadão,  fez 
parte do projeto Territórios do Comum do SESC São 
Paulo.  Com o objetivo de identificar  os desafios,  
tecnologias sociais  e  experiências de iniciativas 
que trabalham com agroecologia para solucionar o 
problema da distribuição e acesso a alimentos na 
periferia,  combate à insegurança alimentar,  geração 
de trabalho e renda,  pensando numa sociedade mais 
justa e democrática e em um desenvolvimento 
local,  sustentável  e  solidário.  O Lab coletou e 
sistematizou as experiências e desafios levantados 
em seis encontros em um zine e um e-book.

Oficina Sentidos do Nutrir  -  Juventude

A oficina aconteceu no SESC Campo Limpo em que 
recebemos os jovens da região que fazem parte do 
projeto Curumins.  Ocorreram dois encontros e a  
entrega de cestas com produtos agroecológicos 
produzidos por agricultoras da Zona Sul.  O primeiro 
encontro foi  discutido sobre o que é agroecologia e 
como ocorreu a transição das áreas rurais  de São 
Paulo para áreas urbanas,  olhando o uso e ocupação 
do solo.  Conversamos sobre a diferença de 
orgânicos,  agroecológicos e os chamados 
convencionais e a  importância de fortalecer a  
agricultura familiar.  No segundo encontro tivemos a 
participação da Maria Alves que representou o MST 
-  Movimento sem Terra,  contando sobre a 
importância do movimento para o uso igualitário da 
terra e da produção de alimentos presentes na mesa 
dos brasileiros.  A Valéria e a  Vânia proprietárias da 
Nossa Fazenda contaram um pouco sobre o trabalho 
e a  horta de Plantas Alimentícias que cultivam em 
sua propriedade,  além de ensinarem a famosa 
receita de vinagrete de banana verde.   

comunidade sustentável e
agricultura sustentável



coletivo orgânicas
para todes 

Fundo Emergencial

Fomos convidadas pelo fundo FUA em articular  e  organizar  as doações do fundo emergencial  em que no final  
de 2021 compramos 15 mil  reais  em alimentos produzidos pelos agricultores agroecológicos de Parelheiros 
que foram doados para a  Casa do Povo e o restaurante Aloha,  que distribuíram marmitas no Grajaú e no 
Bom-Retiro.  

comunidade sustentável e
agricultura sustentável



Jardim das Cores

No final  de 2021 o projeto Jardim das Cores que foi  criado pela Bauhinia foi  aprovado em um edital  da The Carter  
Center  que é uma fundação estadunidense.
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transform lives que trabalha para garantir  que mulheres acessem informações e serviços que os governos de 
seus países promovem para prevenção de violência e acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade 
social.

O projeto Jardim das Cores tem como objetivo disseminar informações sobre programas de acolhimento e 
serviços para mulheres na cidade de São Paulo.  Iniciamos a execução do projeto no mês de dezembro 

Vamos promover oficinas presenciais  e online,  sobre os temas:  
Além disso,  serão feitas  intervenções presenciais  nas estações de metrô e de trem com o objetivo de distribuir  
material  informativo sobre prevenção de violência contra a  mulher e também sobre os serviços oferecidos pela 
prefeitura de São Paulo destinados às mulheres.  
 
Este é o primeiro edital  internacional  que somos aprovadas e estamos aprendendo muito e nos 
desenvolvimentos institucionalmente com a abertura de conta internacional,  documentação contábil  e  
comprovantes fiscais,  além dos  relatórios em outro idioma.

FUA

A Bauhinia foi  contratada em 2020 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.

Em 2021,  modelamos o fundo a partir  do diagnóstico 
feito durante as pesquisas com  os agricultores e  
fizemos o evento de lançamento do Fundo 
agroecológico e a  partir  daí  corremo-nos a receber 
doações para a  compra da primeira Terra na região de 
Parelheiros.

agricultura sustentável

Durante o ano,  o FUA foi  criando outras alternativas de 
captação como venda de produtos e a  criação do grupo 
de consumo do FUA que fornece alimentos produzidos 
pelos agricultores parceiros para os participantes do 
grupo e ao mesmo arrecada dinheiro para o fundo para 
compra de Terras.

Durante o mês de agosto o fundo FUA fez uma campanha 
de match funding através da plataforma benfeitoria e 
nos próximos meses vai  doar toneladas de alimentos 
orgânicos para instituições parceiras.

A equipe da Bauhinia segue trabalhando na gestão do 
Fundo Agroecológico (FUA) que é um projeto idealizado 
pela Associação pela propriedade comunitária que tem 
como objetivo salvaguardar terras rurais  e  arrendar para 
agricultores agroecológicos de maneira justa e 
sustentável.  Hoje somos responsáveis pela passagem de 
tecnologia (desenvolvida para o grupo de consumo 
Rebola queixo),  além de acompanharmos o 
funcionamento do Grupo de Consumo FUA e a  
articulação dos agricultores em campo.   



FUA

Capacitados pela Bau

Nestes últimos anos a Bauhinia desenvolveu e pegou 
emprestado uma série de ferramentas de Gestão e 
Planejamento de projetos que facilitam o seu 
trabalho no dia-a-dia,  criando metodologias 
próprias de trabalho.  Assim, para apoiar  iniciativas 
que estão começando ou que precisassem de ajuda 
na escrita de editais  criamos um espaço de 
compartilhamento de ferramentas e apoio a escrita 
de editais.  Em 2021 apoiamos três iniciativas:  
 
Saber Lidar  -  Projeto voltado para combate ao 
capacitismo e criação de espaços acolhedores para 
todes.
Bivalves -  Projeto de educação ambiental  em 
Ubatuba.
Escoteiros São Paulo -  Apoiamos a organização nas 
escritas de editais.  

agricultura sustentável
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program agentes
do governo aberto

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 

comunidade sustentável

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 (Accountabilit y),  
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.

A Bauhinia foi  selecionada para dar  duas oficinas 
para promover essas práticas para os cidadãos da 
cidade de SP.  As oficinas foram online e gratuitas 
com inscrição prévia.
 
Anita e a  Bibi  da equipe da Bauhinia ministraram as 
duas oficinas.  A da Bibi  foi  focada para as escolas e 
a  da Anita era aberta a  todos os públicos.

A oficina da Bibi  se chamava:  “Como se apropriar  
dos direitos do cidadão se divertindo!”  e  oferecia 

de uma maneira dinâmica e divertida como entender 
quais serviços públicos pertenciam a cada poder 
público e como se apropriar  deles de maneiras 
simples e cotidianas.

A oficina teve a participação de mais de 230 alunos 
da rede municipal  de São Paulo.
 
A oficina da Anita Valente nomeada Gestão de 
Projetos Sustentáveis – ferramentas para colocar  a  
AGENDA 2030 em ação!  Fez parte do grupo de 

atividades que levassem a Agenda ODS para a  
cidade.  A partir  do uso de ferramentas de gestão de 
projetos,  iremos apresentar  na prática como 
planejar  e  inserir  medidas sustentáveis na sua 
iniciativa.  Através da Agenda 2030,  serão 
apresentadas ferramentas que ajudem você a 
planejar  e  acompanhar os resultados da 
implementação de projetos que tragam impactos 
positivos.  Foram alcançadas 75 pessoas.

Resultados:
Quantidade de participantes nas oficinas:  305 
alunos
30 oficinas realizadas 
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web série educação
e cultura às margens
do Grajau

O Festival  Cultura e Educação nas margens do Grajaú foi  
um festival  promovido pela Associação Imargem com uma 
programação online de 6 dias com atrações teatrais,  
muita música e entrevistas com projetos e pessoas 
engajadas nos temas:  artes,  permacultura,  navegação e 
alimentação saudável.

A Bauhinia foi  convidada pelo Imargem para colaborar  na 
criação deste festival.  Nossa equipe trabalhou mais 
diretamente na construção dos episódios da frente de 
alimentação saudável,  mostramos histórias de 
agricultoras,  cozinheiras,  empreendedoras,  escolas e 
hortas populares.

 
 

comunidade sustentável e
agricultura sustentável



web série educação
e cultura às margens
do Grajau

comunidade sustentável e
agricultura sustentável

Resultados:

O grupo de trabalho de alimentação saudável  produziu  
6  episódios  que divulgaram o trabalho de:
4 mulheres empreendedoras no ramo da alimentação 
4 produtores rurais
1 escola
1 Cooperativa de reciclagem 
1 horta popular

link de acesso dos episódioss: 
https://www.youtube.com/imargem



milpa

Durante o ano de 2021 mantivemos nossa parceria com a 
Milpa que é uma Cooperativa de consumo de alimentos 
agroecológicos.  Trabalhamos na articulação do projeto 
Rebrota que é projeto sobre compostagem, junto com 
nossa outra parceira Cooperpac.  Também somamos em 
atividades administrativas como criação de processos,  
acompanhamento de CSAs e avaliação de voluntários.

agricultura sustentável



conquistas
da bauhinia7

Este capítulo é destinado para celebrarmos a conquista de quem 
faz nossa Associação.  Cada pessoa que compõe o time quando 
alcança um espaço de discussão,  um espaço de tomada de 
decisão,  ou se seu trabalho é reconhecido através de um prêmio,  
todas essas vitórias são compartilhadas e refletem internamente 
na nossa instituição.  Tudo que aprendemos e nos dedicamos fora 
da Bauhinia,  vira ferramenta e ideia para projetos.

Celebrar  as conquistas de quem soma é celebrar  o crescimento 
da própria Bauhinia :)



eat4change 

A Anita da equipe da Bauhinia foi  selecionada para ser  a  
representante brasileira no programa Eat4Change da WWF. O 
programa Eat4Change se propõe a encorajar  mudanças em 
direção a dietas e sistemas alimentares mais sustentáveis 
através dos jovens,  encorajando-os a serem ativos na 
sociedade.  Programa dirigido aos jovens da União Europeia,  
sendo a única Latina da Equipe Internacional  no programa 
entre 2020 -  2021.



prêmio
walter

A Izabela e a  Bibi,  membros da Bau e voluntárias no 
G.E.  Almirante Tamandaré,  que é parceiro da Bauhinia,  
participaram e venceram o Prêmio Walter  Dohme 2021 
que homenageia pessoas que,  voluntariamente,  
dedicam-se a educar e entregar cidadãos mais 
conscientes para a  sociedade.

A Izabela foi  vencedora ao lado de outros voluntários 
com o projeto "MutCom 2020",  um projeto que busca 
trazer  maior  acolhimento à comunidade Escoteira 
mesmo na pandemia.  E  ah,  ela ganhou junto ao Joh,  
nosso conselheiro e também voluntário!

A Bibi  foi  finalista com o projeto "Aniversário do 
GEAT",  onde trouxe de uma maneira autêntica e 
descontraída,  uma forma de comemorar  o aniversário 
do grupo em plena pandemia.  

Mais sobre -  outros projetos 
https://www.escoteirossp.org.br/finalistas-premio-w
alter-dohme-2021/



pesquisa e
publicações

Youth Voices 

Youth Voices é um documento construído pela 
juventude latina e europeia,  que aborda sobre o 
combate ao desmatamento através da criação de uma 
lei  que proíbe a exportação de produtos vindos do 
desmatamento e está para ser  articulada no 
Parlamento Europeu.
O documento teve a participação de jovens de:

-  7  países latinos
-  10 países europeus 

Tivemos a participação de 3 brasileiros:  Carolina,  
Izabela,  e  Vinícius.  A articulação dos jovens e a  escrita 
do documento foi  feita por um grupo de trabalho no 
qual  Anita fez parte ao lado de Rainer  (Estônia)  e  
Mirian (Áustria).

As leis  que apoiam a luta contra o desmatamento são 
importantes,  pois apoia a  implementação de sistemas 
alimentares sustentáveis nos países do Sul  global.

Hoje no Brasil  vivemos um momento de 
desmantelamento das políticas ambientais,  que são 
importantes para a  conservação dos biomas 
brasileiros.  Esta lei  tem de ser  uma porta de pressão 
também para as multinacionais e o setor  rural  que 
pressionam a conversão de áreas verdes em áreas de 
produção agrícola (mercadorias).

Documento vozes da juventude
https://drive.google.com/file/d/1lxSvVEVs0LRymxGtY
-6mLa2IKQoTr8jA/view
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mestrado em
direitos humanos
bolsa erasmus
mundus

A Izabela Borba fez um intercâmbio durante seu 
mestrado em Direitos Humanos na  Universidade de 
Padova.  Ela foi  contemplada pelo programa Erasmus 
Mundus e cursou 1 semestre do mestrado de Estudos 
de Gênero na Universidade de Graz,  Áustria.



participação
em eventos8



lançamento
do FUA

Em 22 de março de 2021 aconteceu o evento de lançamento do Fundo Agroecológico.  Evento online transmitido 
pelo Youtube que contou com a participação da cozinheira Paola Carosella,  da Anita Costa,  Cíntia Marcucci  
(FUA),  agricultores Fátima e Juarez e representantes do Instituto Ibirapitanga e Instituto Goethe que são os 
financiadores do projeto.
O vídeo completo do evento está disponível  no canal  do FUA do youtube.



kick-off
eat4change

Eat4Change (E4C) é um projeto financiado pela União 
Europeia que visa promover dietas sustentáveis   em 
toda a Europa e América do Sul.  Uma mudança para 
dietas e práticas de produção mais sustentáveis,  
particularmente no setor  pecuário.  Apoia a  
implementação de ODS e tratados de mudança 
climática,  contribuições para impactos econômicos,  
sociais  e  ambientais positivos na Europa e nos países 
em desenvolvimento.

O Kick-off  Virtual  teve o objetivo de criar  
oportunidades para jovens compartilharem ideias,  
construir  conexões e,  finalmente,  adquirirem 
conhecimento,  habilidades e confiança para terem o 
máximo impacto na luta para salvar  nosso planeta.  O 
evento contou com palestras,  workshops de 
treinamento de habilidades e oportunidades de 
networking para inspirar  pessoas com ideias 
semelhantes para impulsionar mudanças positivas em 
nosso planeta.

https://wwfnuoret.fi/en/e4c-kick-off/



dia da
juventude
WWF

Um encontro organizado pela WWF -  Brasil ,  
Engajamundo e Bauhinia,  com o objetivo central  de 
discutir ,  entre jovens,  quais os desafios e 
oportunidades para que tenhamos sistemas 
alimentares mais sustentáveis no Brasil ,  e  quais os 
papéis e espaços os jovens imaginam ocupar neste 
cenário.

O dia da juventude é celebrado no dia 12 de agosto,  
data criada pela ONU que apoia a  juventude na tomada 
de decisão em seus países.  Um movimento pensado 
por jovens em que realizam atividades sobre o 
ativismo juvenil  e  pensam em soluções para 
problemas sociais  e  ambientais que vivemos como 
sociedade.  



Em novembro de 2021,  houve um evento em Bruxelas -  
Bélgica,  a  Cúpula da Juventude.  Mais de cinquenta 
jovens,  de todas as partes da União Europeia e 
algumas representações latinas,  se reuniram para 
discutir  medidas para instituir  sistemas alimentares 
mais sustentáveis.  E  a  Izabela,  membro da equipe da 
Bauhinia,  esteve lá  para levar  um pouco da voz do 
Brasil .  O evento aconteceu na semana em que a União 
Europeia publicou um projeto de lei  para proibir  a  
produção agrícola l igada ao desmatamento de ser  
vendida no mercado europeu.  

Os jovens que foram à Cúpula,  participaram de 
reuniões presenciais  com os eurodeputados no 
parlamento europeu a fim de levar  a  voz dos jovens 
sobre esta lei.  Um dos resultados foi  a  criação do 
documento ‘ ’Vozes da Juventude’’ ,  apresentado para 
todos os Eurodeputados.

cúpula da
juventude
bruxelas 2021



festival dos direitos
humanos -  cidade
de são paulo

O Festival  dos Direitos Humanos da cidade de São Paulo acontece desde 2013.  O evento tem como objetivo 
apresentar  a  importância da participação cidadã na discussão sobre garantia de direitos e criação de 
políticas públicas.  Celebrado no dia 10 de dezembro,  dia Internacional  dos Direitos Humanos.  A Anita 
participou com a sua oficina do Programa Agentes de Governo aberto sobre Agenda 2030 e ferramentas de 
projetos.



dia de doar

Nossa campanha de Match Funding do Projeto Luas fez parte do Dia de Doar,  uma iniciativa mundial,  que 
acontece todo ano logo após o CyberMonday.  Neste dia,  30 de Novembro,  conscientizamos e informamos 
muitas pessoas que não faziam ideia da importância da data e convidamos a todos a doarem para nossa 
campanha.  Este foi  o dia onde tivemos mais doações para que o projeto se realizasse!
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agradecimentos10

Agradecemos a todas as pessoas e projetos que somam 
para a  existência da Bauhinia e para a  viabilização dos 
nossos projetos!

Equipe
Anita Valente, Izabela Borba,  Gabriela Banzatto,  André 
Firmino,  Kelly Su,  Natália Melo

Conselho Fiscal
Camilla Casella,  Laryssa Alves e Renato Luko.

Conselho Consultor
Joana Vásquez,  Rodrigo Borborema, Ricardo Dias e 
Joamar Meira.
Conselho Orientação
Andrêssa Batelochio,  Valquíria  Cândido,  Tomi 
Kunikawa,  Cíntia Marcucci,  Rafael  Chiaravalloti  e  
Miraíra Manfroi.

Apoiadores
Marina Christol,  Liana Chiapinotto,  Rhys Marina,  
Marcelo Araújo,  Juliana Penna,  Leandro Lima,  Felipe 
Cretella,  Rodrigo Calaboni,  Luiz Camargo,  Zuleica 
Costa,  Ivan Costa,  Marlene Borba,  Amanda Velasco,  
Yamara das Dores,  Josy Arruda,  Karina Paola Morales 
Cardenas,  Lil iane C.Szili  Martins Meira,  Patrícia 
Cardoso,  Najara B.  de Souza,  Juliana Parussulo Alcova,  
Raquel  Loiola Cunha,  Marcelino de Queiroz Bessa,  
Camilla Brandão de Moura e Kaio Brandão de Moura,  
Ana Clara Santana,  Andrea Miranda,  Felipe Oliveira,  
Fernanda Banzatto dos Santos,  Vera Lucia Banzatto dos 
Santos,  Carlos Vilazio Gonçalves dos Santos e Maria 
Alta Banzatto,  Royce Banzatto,  Larissa Ferreira de 
Aquino,  Rafael  Carlin,  Mónica Maria Si janas,  Tiago 
Souza Belizario,  Heloisa Bento Ribeiro,  Caroline 
Deguide de Souza.

Instituições Parceiras  
Ânima Brands
Horizontte Sustentável
Sítio Paiquerê
Cooperpac
Atlas florestal
Grupo Escoteiro Almirante Tamandaré 
Milpa 
Nossa Fazenda 
Imargem 
Fundo FICA
Soletrando por aí
O que cabe no meu prato? 
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OBRIGADA!


