


Para a maioria das pessoas essa pode ser uma data comum, 

pode ter sido um dia qualquer de um ano qualquer.

Mas, para nós do Celeiro Vó Tunica, esse dia marca o início 

da realização de um sonho. Foi nesse dia, durante um 

coquetel, que o projeto deu seus primeiros passos e saiu do 

papel.

E desse dia para cá, muita coisa aconteceu!

Pandemia, acolhimento de mais meninas, abertura de novas 

casas... E o nosso propósito se fortaleceu ainda mais.

Existimos para transformar a vida de jovens em situação de 

vulnerabilidade para que se tornem mulheres de sucesso!

28 de Novembro de 2019



RETROSPECTIVA

28.11.2019
Coquetel de lançamento

Aluguel da primeira casa, 
a Casa Amarela.

FEVEREIRO: 

Chegada da nossa primeira 
moradora, Vitória. 

JULHO

Realização de aulas em grupo 
preparatórias para o Enem.

SETEMBRO:

Montagem da sala de estudos 
e início das aulas de inglês e 
espanhol com o voluntário Cauê 
e o professor voluntário Danilo.

Realização do nosso 
primeiro bazar 
de calçados.

OUTUBRO:

Comemoração do primeiro 
Natal do Celeiro Vó Tunica.

DEZEMBRO:

Celebração do nosso 1º ano!
NOVEMBRO:

Início das aulas 
de informática.

Montagem da sala de
estudos e trabalho.

MARÇO:

Parceria com a Doutor 1,2,3 
e Chá de Casa Nova para a 
Casa Verde.

ABRIL:

Conquista do Selo Doar, 
formação de um Conselho de 
Administração e implantação 
de um processo estruturado 
de Governança Corporativa.

JULHO:

Chegada da nossa 
assistente social Gislene.

JUNHO:

Realização do nosso 
1º Bazar de Roupas.

NOVEMBRO:

 Realização do nosso 
1º Jantar Beneficente.

DEZEMBRO:

Ingresso de 6 jovens no curso 
Superior com bolsa de estudos 
integral na UNINOVE, FMU e 
Escola Nacional de Seguros.

JANEIRO:

Realização do Webinário 
Desafios do Programa Jovem 
Aprendiz no Brasil.

MARÇO:

MAIO:

JUNHO:

Fortalecimento da parceria com 
Dr Flavio Hojaij, nosso conselheiro 
e semeador, para realização da 
ação MedProject.

Reunião do comitê gestor com 
o consultor Ricardo Moryama 
para pensar estrategicamente 
a atuação do Celeiro.

Realização do Show 
Beneficente no Blue Notes.

JULHO:
Chegada de novas jovens!

SETEMBRO:
Inauguração da 3ª casa
e realização do Chá de Casa Nova.

NOVEMBRO:
Jantar Beneficente celebrando
o 3º ano do Celeiro Vó Tunica!

Mutirão da 
limpeza da 3ª casa

Início do programa de 
desenvolvimento interno 
conduzido pela 
Consultoria ao 
Quadrado.

2020
Nossos primeiros passos

2022
Um ano de conquistas

2021
Um ano de consolidação

Iniciamos com 7 jovens e 
já buscando a segunda casa.

JANEIRO



Ao longo dessa trajetória tivemos tantas conquistas que 

seria impossível descrever todas aqui. Mas, é claro, que 

não poderíamos deixar de trazer alguns destaques!

Essa certificação atesta a qualidade e a seriedade da governança do 

Celeiro Vó Tunica. 

A parceria com a UNINOVE nos permite oferecer bolsas de estudos 

para nossas jovens!

Atualmente, 5 jovens cursando o Ensino Superior

E ainda tem mais! 

A Bruna está cursando Arquitetura na FMU e a Tainara estudando 

Gestão de Seguros na Escola Nacional de Seguros.

Concedido após uma audito-

ria que considera dezenas de 

requisitos e diversos âmbitos 

do nosso projeto, essa con-

quista garante a quem nos 

ajuda que somos uma insti-

tuição realmente séria e con-

fiável!

CONQUISTAS

CONQUISTA DO SELO DOAR

BOLSAS DE ESTUDO

Larissa
Enfermagem

Lavinia
Gestão de RH

Isabelly
Pedagogia

Viviane
Publicidade e 
Propaganda

Franciele
Psicologia



A parceria com grandes empresas, como Banco Alfa, Syngenta, 

Hospital Albert Einstein e BMG Seguros, nos permite abrir as 

portas do mercado de trabalho para as jovens.

Hospital Albert Einstein: 

3 jovens empregadas.

- Viviane, como auxiliar de farmácia.

- Isabelly e Natacha, como jovens aprendizes.

BMG Seguros: emprega 2 jovens.

- Tainara, como jovem aprendiz.

- Lavinia, como assistente de administração 

de pessoas.

PRIMEIRO TRABALHO

Além disso, ao longo de 2022, a parceria com a VIVO 

possibilitou a contratação da Samira.

Já a parceria com a Magdalena Panifício, responsável 

pela fabricação dos panetones com a marca Celeiro 

Vó Tunica, abriu uma oportunidade de estágio para 

Gislene.

Por fim, o vínculo com SER+ e VOCAÇÃO fortalece e 

dá ainda mais segurança para o ingresso das nossas 

jovens no mercado de trabalho!



Início das primeiras oficinas de capacitação 
(inglês, espanhol), curso de auxiliar administrativo 
na Gyn Cursos, início da orientação vocacional.

AGOSTO:

Participação em diversas oficinas preparatórias 
(redação, comportamento e imagem, informática), 
participação no processo seletivo da Syngenta e 
da Beneficência Portuguesa.

Contratação como Jovem Aprendiz 
na Syngenta!

FEVEREIRO:

2021

2022

Participação em oficinas sobre profissões, 
relacionamento interpessoal, a arte de atender, 
entre outras.

JULHO:

Primeira viagem de comemoração pelos 2 anos 
do Celeiro Vó Tunica!

NOVEMBRO:

Início do curso superior em Publicidade e 
Propaganda, tutoria em mídias sociais, participação
do processo seletivo da Fernandez Mera.

FEVEREIRO:

Início de novas oficinas profissionalizantes.
JUNHO:

LINHA DO TEMPO: VIVIANE

Chegada no 
Celeiro Vó Tunica

10.08.2020

Conclusão do curso de auxiliar administrativo, 
continuidade das oficinas de capacitação 
(inglês, espanhol) e da tutoria em matemática

NOVEMBRO:

Contratação em regime CLT com o Hospital Albert 
Einstein.

AGOSTO:

continuidade do acompanhamento em saúde mental 
e Reike.

NOVEMBRO:



Descubra aquilo que sempre quis saber sobre 

o Celeiro Vó Tunica!

Além das doações dos nossos semeadores individuais ou 

empresas, que nos ajudam mensal/anual ou pontualmente, 

nossas fontes de sustento incluem:

Sim, a pandemia nos pegou de surpresa! Não tínhamos equipa-

mentos para todas as jovens estudarem e nem uma estrutura 

adequada para isso.

Assim como qualquer outro projeto social, o Celeiro Vó Tunica 

possui um regulamento interno e nem todas as jovens conse-

guem se adaptar a essas regras, o que nos levou a decidir pelo 

desligamento de algumas meninas.

Dessa forma, pudemos continuar com nossas atividades de forma 

segura.

E se quer saber por que não recebemos dinheiro público, nós 

explicamos:

Isso nos dá mais autonomia sobre nossas ações e a escolha das 

jovens que passam a integrá-lo e para nós isso é de suma 

importância, afinal, o Celeiro Vó Tunica não é apenas “um lugar 

para morar”, mas sim um projeto de desenvolvimento individual 

para cada uma das jovens atendidas.

•  Eventos (jantares e shows beneficentes).

•  Bazares (com roupas, sapatos e acessórios doados).

• Vendas de produtos e outras ações com parceiros 

(moleskines, ecobags, canecas, aulas de mindfulness, 

MedProject, venda de panetones e rifas).

•  Doações pontuais de alimentos (perecíveis e não perecíveis) e 

materiais de limpeza por pessoas físicas, empresas e ongs 

parceiras.

COMO SE ADAPTARAM AO PERÍODO 
DA PANDEMIA?

POR QUE ALGUMAS JOVENS DEIXAM O CELEIRO 
ANTES DO TEMPO PREVISTO?

Assim, tivemos que nos 

adaptar e encontrar so-

luções. Em parceria com 

a Avivatec, montamos 

uma sala de estudos 

ampla para que elas pu-

dessem estudar e trabalhar de casa. Passamos a realizar as en-

trevistas de seleção virtualmente e suspendemos as visitas à 

república.

FATOS E CURIOSIDADES

COMO O PROJETO SE SUSTENTA?



Quando olhamos o significado da palavra gratidão no dicioná-

rio nos deparamos com a seguinte definição: “reconhecimento 

de um benefício ou demonstração de agradecimento a alguém 

por algo bom que essa pessoa tenha feito”.

Mas a verdade é que essa explicação não faz jus ao que senti-

mos quando falamos de todos aqueles que, de alguma forma, 

nos ajudam a seguir nessa missão.

 Assim, mesmo que faltem palavras suficientes para agradecer 

as empresas semeadoras, as empresas parceiras, nosso time de 

voluntários e cada doador individual, não poderíamos deixar de 

falar MUITO OBRIGADA!
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