
o dia 20 de agos-
to foram realiza-
das as festas de
formatura dos 2
mil alunos do
Consórcio Social

Juventude Sampa, nas unidades
Lapa e Santo Amaro. Os consór-
cios integram o Programa Nacio-
nal de Estímulo ao Primeiro Em-
prego (PNPE), do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), para
capacitação e inserção de jovens
de baixa renda, entre 16 e 24
anos, no mundo do trabalho. Em
São Paulo, a entidade-âncora foi
o Cursinho da Poli, que disponi-
bilizou profissionais e infra-estru-
tura para o projeto.

Durante quatro meses, os
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Cursinho concede bolsa integral para 30 jovens

Agir e ir além
A experiência do Cursinho da

Poli como entidade-âncora do
Consórcio Social Juventude

Sampa demonstra a
importância de um programa

para fortalecimento da
sociedade civil organizada, a

partir da capacitação e
inserção no mundo do trabalho

de jovens de baixa renda. Dos
dois mil alunos do Consórcio,
350 já estão empregados no
mercado formal e outros mil

passam por processo de
seleção. E dezenas de outros

jovens já estão se organizando
em cooperativas para

desenvolverem seus próprios
negócios. Mas o Cursinho da

Poli decidiu ir além do
propósito de geração de

emprego e renda. Logo após o
encerramento das atividades

do Consórcio, 30 de seus alunos
ganharam bolsa de estudos

integral no Cursinho. Assim, já
capacitados e formados pelo

Juventude Sampa para buscar
um emprego ou uma atividade

para o próprio sustento,
poderão ainda terminar o ano

aprovados em uma
universidade. É com iniciativas

como esta que o Cursinho da
Poli confirma seu ideal de

inclusão social via educação.

alunos do Consórcio freqüenta-
ram diversas oficinas, como ges-
tão em ecoeficiência, produção
audiovisual, vitrinismo, produção
de eventos, segurança alimentar,
acabamento em gesso, operador
de telemarketing etc. E os resul-
tados já obtidos são expressivos:
350 jovens já foram empregados
com carteira assinada e outros
1.000 estão passando por proces-
sos de seleção. E muitos deles
decidiram partir para o merca-
do informal, organizando-se em
cooperativas para gerir seus pró-
prios negócios.

“O Consórcio faz parte do
Primeiro Emprego, que é uma
política inovadora, leva em consi-
deração a sociedade civil organi-

zada na execução de cursos de
qualificação para jovens de bai-
xa renda e cria elos concretos com
os setores empregadores”, co-
menta Henrique Alfonsi, coorde-
nador do Consórcio Juventude
Sampa. “Tenho certeza de que
todo jovem que passou por esse
programa está mais preparado
para enfrentar o mercado de tra-
balho. E o fato de ter essa rede
social – as entidades executoras,
as ONGs, as entidades de comu-
nidades de bairro que nos ajudam
- deixa para eles uma semente
de mudança”, acrescenta. Após
a formatura, 30 jovens do Con-
sórcio foram selecionados e es-
tão estudando no Cursinho da
Poli com bolsa integral (leia ma-

téria abaixo).
Em todo o país, o governo

federal mantém 21 consórcios
para capacitação e inserção de
jovens de 16 a 24 anos no mun-
do do trabalho. Ao todo, 40 mil
jovens estão formados ou em
processo de formação, com cer-
ca de 12 mil já empregados (sem
contar os que estão se organi-
zando em cooperativas). “Traba-
lhar as questões relativas à ju-
ventude é pensar no futuro do
país. Na próxima geração, são
eles que vão trabalhar, dirigir,
coordenar as ações do país. Nós
temos no Brasil 34 milhões de
jovens, a metade fora da esco-
la”, frisa Alencar Ferreira, secre-
tário-executivo do MTE.

Além de ter assumido o compromisso
de entidade-âncora do Consórcio Social
Juventude Sampa, colocando à disposição
do projeto suas instalações, infra-estrutura
e profissionais, o Cursinho da Poli decidiu
ampliar o programa oferecido aos jovens.
Após a formatura, em agosto, 30 jovens
foram selecionados e estão estudando com
bolsa integral no Cursinho da Poli. Assim,
além de terem recebido capacitação
suficiente para uma perspectiva imediata
de colocação no mercado de trabalho, estes

ex-alunos do Consórcio podem terminar o
ano aprovados em uma universidade.

“Sempre vinculamos nossas iniciativas à
inclusão social via educação, e por isso
selecionamos um grupo de alunos do
Consórcio Juventude Sampa para estudar
no Cursinho gratuitamente”, afirma
Gilberto Giusepone, o professor Giba,
coordenador geral do Cursinho da Poli. “Isso
faz com que não pensemos só na geração
de emprego e renda, mas que seja um
programa de inclusão social que passa pela

educação de qualidade”, acrescenta o
professor, detacando que sempre foi
preocupação do Cursinho colaborar com
políticas de investimento público.

“Já temos 60 alunos do Consórcio que
estão montando uma cooperativa ou na
perspectiva de montar. É um momento
difícil da vida deles, mas o Cursinho da Poli
já colaborou para que chegassem onde
chegaram e vai continuar trabalhando para
que eles possam avançar ainda mais daqui
para frente”, completa o professor Giba.
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Cursinho da Poli foi a entidade-âncora do Consórcio Social em São Paulo, na Lapa e em Santo Amaro
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forma 2 mil alunos
JUVENTUDE SAMPAJUVENTUDE SAMPA

Solenidade de formatura dos alunos
do Consórcio na Unidade Lapa
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“Inclusão passa pela educação de
qualidade”, frisa o professor Giba

6ª Mostra de Artes do Cursinho da Poli exposições, palestras,
mesas temáticas, apresentações e performances a partir de

1 de outubro até 6 de novembro nas três unidades do CP

6ª Mostra de Artes

JESU
S C

A
R

LO
S/IM

A
G

EN
LA

TIN
A

vox - número17.pmd 1/12/2005, 11:531



Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, elogia concessão de bolsas de estudo para jovens do Consórcio da Juventude

omo entidade-ân-
cora do Consórcio
Social Juventude
Sampa, que nos úl-
timos quatro meses
capacitou dois mil

jovens para inserção no mundo do
trabalho, o Cursinho da Poli pro-
curou ir além da prerrogativa bá-
sica de geração de emprego e ren-
da. Como reforço ao propósito de
inclusão social via educação, 30 dos
alunos do Consórcio foram seleci-
onados para estudar no Cursinho
com bolsa integral. A iniciativa
mereceu elogios do ministro do
Trabalho e Emprego, Luiz Marinho:
“Espero que outros sigam o exem-
plo”. Confira entrevista exclusiva:

VOXVOXVOXVOXVOX – Ministro, qual é sua avalia-
ção sobre o trabalho desenvolvi-
do pelo Cursinho da Poli no Con-
sórcio Social Juventude Sampa?

Luiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz Marinho - A avaliação
é positiva. É evidente que nós
precisamos dar continuidade, re-
novar o Consórcio e trazer outra
leva de jovens para que tenham
oportunidade, se preparem e se
coloquem no mercado de traba-
lho. Tenho visto em todos os Con-
sórcios por onde passei mensa-
gens muito fortes. São jovens di-
zendo: “-Olha, eu não tinha es-
perança, estava perdido e esse
programa foi a luz para eu en-
contrar um caminho”. É possível
que alguém ache que os recur-
sos investidos sejam muitos, mas
compensa qualquer esforço
quando você vê esse sentimento
das pessoas, de se preparar a
partir de uma orientação profis-
sional, se colocar no mercado de
trabalho, se achar na vida.
VOXVOXVOXVOXVOX – Qual foi o volume de recur-
sos investidos até o momento pelo
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“Espero que sigam exemplo

DO CURSINHO DA POLI”

VOX ENTREVISTA

ESPAÇO ABERTO

O VOXVOXVOXVOXVOX divulga, neste es-
paço, a produção artística de
alunos, ex-alunos e funcioná-
rios do Cursinho da Poli. Nesta
edição, um texto dos inspeto-
res Júlio e Ademar.

Fábrica de SonhosFábrica de SonhosFábrica de SonhosFábrica de SonhosFábrica de Sonhos

Não estudo num cursinho
estudo em um fábrica

governo federal nos Consórcios
Sociais, que representam uma das
ações do Programa Nacional de
Estímulo ao Primeiro Emprego?

Luiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz Marinho - Até agora fo-
ram investidos R$ 50 milhões. Pela
lei orçamentária, podemos gastar
R$ 155 milhões até o final deste ano.
Mas já tivemos notícia da liberação,
pelo Ministério do Planejamento, de
mais recursos no orçamento do pró-
ximo ano, que eu acredito que se-
rão suficientes para renovar os Con-
sórcios em todo o país.

VOXVOXVOXVOXVOX – Quantos Consórcios exis-
tem, quantos jovens estão sendo
formados e quantos já estão colo-
cados no mercado de trabalho?

Luiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz Marinho – Temos 21 Con-
sórcios em conclusão ou andamen-
to em todo o país, formando jovens
de 16 a 24 anos, de baixa renda.
Cerca de 40 mil jovens estão sendo
formados. Desse total, 12 mil já es-
tão colocados no mercado de tra-
balho, quantidade que deve aumen-
tar à medida em que os jovens vão
se formando. A meta do Consórcio
da Juventude é de no mínimo 30%
de inserção no mercado de traba-
lho. Não estamos falando somente
do mercado formal, com carteira as-
sinada. Porque preparamos tam-
bém para uma visão de empreen-
dedor, você pode ser jovem e que-
rer montar o seu negócio.

VOXVOXVOXVOXVOX – O Cursinho da Poli, como
entidade-âncora, procurou ir além
do programa inicial e concedeu
bolsa de estudo integral a 30 jo-
vens do Consórcio. Como o senhor
avalia esse tipo de iniciativa?

Luiz Marinho Luiz Marinho Luiz Marinho Luiz Marinho Luiz Marinho - Eu só tenho a
elogiar e agradecer a participação
de entidades e empresas que se
colocam à disposição e nos ajudam

a pensar algo além. Oferecer ao
jovem que está com todo entusi-
asmo uma bolsa para que ele pos-
sa, além de trabalhar, estudar e
projetar o futuro, isso é muito im-
portante. E eu espero que outras
entidades, empresas, universida-
des ou cursinhos sigam o exemplo
do Cursinho da Poli. Penso que a
soma do poder público em todas
as esferas e as entidades não-go-
vernamentais e entidades priva-
das é fundamental.

VOXVOXVOXVOXVOX – Então o senhor considera
que as parcerias com as entida-
des-âncora, ONGs e outras insti-
tuições da sociedade civil foram
eficientes?

Luiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz MarinhoLuiz Marinho - O modelo se
apresentou eficientíssimo, por-
que, se não fossem as parcerias
que nós estabelecemos, jamais
teríamos condições de atingir os
números que estamos atingindo.
E o fato de termos metas rigoro-
sas (se as entidades não cumprem
as metas têm de devolver os re-
cursos públicos), faz com que as
entidades não só cumpram as
metas como as superem. Aqui no
Consórcio Juventude Sampa, por
exemplo, nós temos 2 mil jovens e
350 já colocados, com potencial de
mais mil colocações em curto es-
paço de tempo. Então, é uma ex-
periência que tem se mostrado
muito positiva.

Festa da Primavera
Dia 10 de setembro, a partir das
17 horas, na Unidade Santo
Amaro. Haverá barracas com
salgados, sorvetes e bebidas.
Som com DJ profissional.
Ingressos: R$ 5,00 (na hora);
R$ 10,00 (antecipado, com
direito a transporte ida e volta,
apenas das unidades Lapa e
Itaquera). Os ônibus sairão das
unidades às 20h30 e retornarão
às 5h. Mais informações:
Central de Cultura (3611-8552).

Desafio de Química
Em duas oportunidades na
Unidade Lapa, Sala 2, com o
professor João Homero. Dia 9 de
setembro, das 13h às 14h40, e
no dia 10, das 12h às 13h30.

Centro Histórico
Visita ao Centro Histórico de São
Paulo no dia 18 de setembro, das
9h às 14h. O objetivo dessa
atividade, que será coordenada
pelo professor de História Elias
Feitosa de Amorim Jr., é
proporcionar aos alunos uma
vivência in loco sobre o
patrimônio histórico da cidade
de São Paulo e a trajetória da
cidade, desde os tempos
coloniais até agora.
O ponto de encontro será no
Marco Zero da Praça da Sé.

Torneio de Xadrez
Etapa Memorial. Torneio aberto a
alunos, funcionários e professores
do Cursinho da Poli, e também à
comunidade. Haverá premiações
para os melhores colocados.
As inscrições podem ser feitas
na Central de Cultura até 17 de
setembro. O valor da taxa de
inscrição e outras informações
estão disponíveis no mural da
Central de Cultura.

Parque da Cantareira
O Parque Estadual da Cantareira
possui a maior floresta nativa
urbana do mundo e uma vista
privilegiada da cidade de São
Paulo. Local: Estrada Velha do
Juqueri, s/nº, divisa São Paulo-
Mairiporã. Sábados, domingos
e feriados, das 8h30 às 16h30.
Preço: R$ 2 (crianças até dez anos
e maiores de 60 não pagam).
Mais informações: (11) 4485-0190

Arte Contemporânea
O Museu de Arte
Contemporânea (MAC), na
Cidade Universitária, tem um
dos principais acervos de arte
moderna e contemporânea da
América Latina. Local: Rua da
Reitoria, 160, Cidade
Universitária. Terça, quarta e
sexta-feira, das 10h às 19h.
Quinta, das 11h às 20h.
Sábados, domingos e feriados,
das 10h às 16h. Mais
informações: (11) 3818-3039.

Ensaio Sobre a Solidão
Apresentação Teatral "Ensaio
Sobre a Solidão". Data: 10/09
(sábado). Horário: 12h30 às 14h.
Local: Sala 05. Senhas: no
Atendimento ao Aluno (lugares
limitados – atividade gratuita)

Ministro garante
renovação de todos
os Consórcios
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de sonhos
Um projeto não se faz sozinho
Construímos o que somos
Juntos sempre, sempre juntos
Alegria em debater, perguntar
Esclarecer, propor um
novo assunto
Desejar um novo mundo
Inventar o amanhecer...
Juntos sempre,
sempre juntos

Bassam, Cris, Márcio, Ívian
Edu, Cássia, Guilherme, Nane
Vogt, Eva, Jackson, Luciana
Marcus, Gisa, Edilson, Denise
Patropi, Andrezza, Laércio,
Valéria
Venê, Luciene, Gilson, Eclícia...

O papel é bem pequeno
Infelizmente não tem jeito
Ficou de fora muita gente

Mas estão todos no
meu peito
Funcionários, alunos e
professores
Nesta luta incessante de
aprender
E quem são estes senhores?
Meu amigo, é difícil responder
Sonhos, são todos sonhos
Te ajudo e te proponho
Sonho, sempre sonho

Um bate-papo com os professores Bassan Ferdinian, de Física, e
Jackson Costa Farias, de História, sobre o vestibular que se aproxima
– características das provas, dicas, cursos, carreiras etc. Será a primei-

ra de uma série de reportagens com professores do Cursinho.

Não perca no próximo VOX
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