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Projeto Gráfica-Escola diploma 
mais 21 adolescentes assistidos

Criado em 2001, o projeto idealizado pelo ex-governador Mário Covas
já formou 116 aprendizes, colocando-os no mercado de trabalho

Mais 21 adolescentes receberam
diploma de aprendiz-gráfico e conquis-
taram a oportunidade de inserção no
mercado de trabalho. Os egressos da
Fundação para o Bem-Estar do Menor
(Febem) integram a sexta turma de
formandos do projeto Gráfica-Escola
São Paulo, um programa social que
inclui a Imprensa Oficial, o Centro
Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza e a Febem. A formatura
foi realizada segunda-feira, no audi-
tório da empresa.

Além do certificado, no final do
curso o jovem recebe anotação na car-
teira de trabalho atestanto o estágio de
seis meses e a qualificação para o exer-
cício da função de auxiliar-gráfico. "Esse
é o primeiro passo para a carreira pro-
fissional e o começo de uma nova vida.
Agora, espero conseguir emprego para
sustentar minha filha que faz um ano
hoje", explica Fábio Moreira de Lima.

O presidente da Febem, Paulo
Sérgio de Oliveira e Costa, disse que é
um projeto vitorioso e fundamental
porque ensina uma profissão e mostra
ao adolescente "que é possível produzir
algo bom, belo e construtivo. Com isso,
o jovem terá mais condições de resistir
ao tráfico e às más companhias".

Como dica de vida aos formandos,
o presidente da Imprensa Oficial,

Hubert Alquéres, reforçou a mensa-
gem "A decisão", de Charles Chaplin,
citado pela professora da Escola
Técnica Martin Luther King, Fúlvia
D´Avello Napolitano: "Cada um é res-
ponsável pelo seu dia, por suas deci-
sões e o caminho a seguir. Então,
escolha fazer coisas frutíferas".

PROGRAMA PIONEIRO
Criado em 17 de outubro de 2001,

o projeto idealizado pelo ex-governa-
dor Mário Covas já formou 116 adoles-
centes. Oferece curso profissionali-
zante aos egressos da Febem que
estão em regime de liberdade assisti-
da. Um dos critérios para o ingresso no
curso é que o adolescente esteja estu-

dando. A fundação faz análise vocacio-
nal, do perfil e do grau de envolvimen-
to do adolescente com sua família.

Os alunos recebem bolsa educati-
va mensal de R$ 143,56, vale-refeição,
vale-transporte, assistência médica e
odontológica e uniforme completo
para assistir às aulas. "Foi com esse
dinheiro que ajudei a sustentar meus
irmãos quando minha mãe morreu",
afirma Kelly Cristina Santos, grávida
de seis meses.  

A Imprensa Oficial investiu R$ 1,1
milhão em equipamentos e na reforma
do prédio. A cada ano destina 0,5% de
seu orçamento para manutenção do
projeto. Parte do maquinário foi cedi-
do pela empresa, que também se
encarrega de custear todo o material
usado no treinamento. 

Claudeci Martins
Da Agência Imprensa Oficial

Fundações da USP criam associação 
para promover troca de experiência

Com o objetivo de colaborar ainda
mais com a Universidade de São Paulo
(USP), dez fundações ligadas à univer-
sidade criaram no dia 25 de agosto a
Associação Científica e Cultural das
Fundações Colaboradoras da Univer-
sidade (Funasp). O objetivo é promo-
ver a troca de experiências entre as
congregadas, que oferecem atendimen-
tos odontológicos gratuitos, formação
de professores do ensino fundamental
e cursinho grátis para alunos carentes.

A professora Heliana Comin
Vargas, uma das diretoras da Funasp,
destaca que, no ano passado, cinco das
associadas repassaram R$ 196 milhões
para a USP, depois revertidos em servi-
ços para a sociedade, a partir de dados
da reitoria da universidade. Até o fim
deste ano, estão previstos repasses da
ordem de R$ 202 milhões somente com
o trabalho de quatro associadas.

A relação de serviços é diversifica-
da. Destaca-se o programa Bairro Legal
desenvolvido pela Fundação de Apoio à
Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo. São projetados espaços de uso
comunitário na periferia da capital, em
bairros carentes – Jardim Ângela,
Brasilândia e Cidade Tiradentes.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
A Fundação de Estudos e Pesquisas

Aquáticas (Fundespa), ligada ao Ins-
tituto Oceanográfico, promove estudos

de recuperação ambiental na região
semi-árida do Rio São Francisco. Os
serviços abrangem também duas mil
consultas odontológicas mensais da
Fundação para o Desenvolvimento Ci-
entífico e Tecnológico da Odontologia
(Fundecto) e a contratação, com
recursos próprios, de três mil funcio-
nários para o Hospital das Clínicas
(HC) e 120 para a faculdade, por meio
da Fundação Faculdade de Medicina
(FFM). No ano passado, a FFM inves-
tiu aproximadamente R$ 2 milhões
mensais em equipamentos, exceto
material de consumo para funciona-
mento da faculdade e do hospital. 

Por dia, circulam nos corredores
do HC 60 mil pessoas, e o dinheiro é
importante para assegurar a perma-
nência dos profissionais na instituição

pública. A Fundação de Apoio à
Faculdade de Educação (Fafe) promo-
ve também a qualificação de professo-
res do ensino fundamental por meio do
Programa de Formação Universitária
nos Municípios, desenvolvido pela
Faculdade de Educação da USP.

INTEGRAÇÃO
O serviço inclui cursinho pré-ves-

tibular para estudantes carentes, pro-
venientes da rede pública pelo
Programa de Acesso à Universidade,
oferecido pela Fundação Instituto de
Administração (FIA). O intuito é pre-
parar os alunos para concorrer nos
vestibulares de escolas públicas. 

"Os serviços são importantes para
a USP e a sociedade, não apenas por
transferir conhecimento e tecnologia,
mas pela oportunidade de integração

de professores e estudantes na prática
profissional e na geração de empregos
diretos", comenta Heliana.

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial
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Na festa dos 21 novos formandos,
Kelly Cristina recebe seu diploma das
mãos de Hubert Alquéres 

Conheça as associadas
A Funasp representa dez funda-

ções de um total de 15, e sua direto-
ria é composta pelos professores
Cláudio Felisoni de Ângelo (FIA),
Cássio de Mesquita Barros Júnior
(Fundação Arcadas) e Heliana Comin
Vargas (Fupam). Estão incluídas:
Fundação de Apoio à Faculdade de
Educação (Fafe), Fundação para o
Desenvolvimento Tecnológico da En-
genharia (FDTE), Fundação Faculdade
de Medicina (FFM), Fundação Instituto
de Administração (FIA), ligada à FEA,
Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuáriais e Financeiras
(Fipecafi), Fundação para o Desen-
volvimento Científico e Tecnológico da
Odontologia (Fundecto), Fundação de
Estudos e Pesquisas Aquáticas
(Fundespa), Fundação Arcadas, ligada
à Faculdade de Direito, Fundação para
Pesquisa Ambiental (Fupam) e
Fundação de Estudos Agrários Luiz de
Queiroz (Fesalq).

Funasp - www.funasp.org.br
Rua Valson Lopes, 101 - Rio Pequeno
– São Paulo - SP Tel. (11) 3731-2127

SERVIÇO
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Funasp oferece,
gratuitamente,
atendimento
odontológico e
cursinhos pré-
vestibulares
para alunos
carentes




