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1. Fundação Raízen qualifica jovens para o mercado de trabalho
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A Fundação Raízen tem ajudado jovens e adultos a se qualificarem e conseguir mais chances de ingressar no mercado de
trabalho. Localizada na Fazenda da Usina Costa Pinto, a instituição também quer formar cidadãos conscientes e solidários.
O projeto é amplo e envolve ações voluntárias que atendem aos moradores de Piracicaba.

A instituição foi formada em 2002. Em abril deste ano, mudou para o prédio em uma fazenda integrada à natureza onde 90
alunos estudam em dois turnos na cidade. No total, a fundação conta com 600 alunos em seis núcleos, que funcionam ainda
em Jaú, Igaraçu do Tietê, Dois Córregos, Valparaíso, além de Jataí, em Goiás.

A gerente de responsabilidade social da fundação, Lúcia Teles, informou que a unidade de Piracicaba atende jovens de 12 a
16 anos do município e do bairro Recreio, em Charqueada. Os critérios para participar das atividades são estudar, ter renda
familiar de até um salário mínimo por pessoa e residir na região. A intenção é oferecer atividades complementares aos
jovens.

Na fundação os estudantes recebem noções sobre cidadania, informática, educação financeira e preservação ambiental,
além de serem estimulados a atuarem como voluntários em hospitais e escolas. Práticas empresariais, como elaborar um
currículo e como se comportar em entrevistas, também são passadas. Em suma, são preparados para enfrentar os desafios
da vida. "São estimulados a serem atuantes, empreendedores e protagonistas", disse Lúcia.

HABILIDADES - De acordo com Lucia, a partir do momento que começam a frequentar as aulas na fundação, os alunos
desenvolvem autoconfiança e saem dos projetos preparados para enfrentar o mercado, apresentam um vocabulário
diferenciado e se destacam diante de outros jovens.
Reportagem: Claudete Campos
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