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Parceria com o Jardim Botânico atende cerca de 30 jovens, com idade entre 17 e 21 anos, que 
estão em situação de risco ou que cumprem medidas sócio-educativas  
 
Furnas é conhecida pelo fornecimento de energia em uma região que concentra 51% dos 
domicílios brasileiros e que responde por 65% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, além 
de transportar 14 mil MW gerados pela usina de Itaipu. E agora, em razão das iniciativas de 
gestão da sustentabilidade, virou sinônimo também de ações sociais no entorno aos seus 
empreendimentos e instalações. As atividades podem ser vistas em Minas Gerais, no Espírito 
Santo, Goiás, São Paulo e também no Rio de Janeiro. No Rio, segundo a gerente de 
Coordenação de Responsabilidade Social de Furnas, Ana Cláudia Fernandes Gesteira, a 
educação atua como agente transformador e é um dos principais pilares da sustentabilidade.  
 
“Furnas é uma das signatárias do Pacto Global, o compromisso para o desenvolvimento do 
milênio. Estamos focados no desenvolvimento em longo prazo das comunidades em que 
estamos inseridos”, explicou a gerente.  
 
Entre as propostas está a parceria firmada com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Cerca de 
30 jovens de 17 a 21 anos, em situação de risco social ou que cumprem medidas sócio-
educativas por decisão judicial, ingressaram no mercado de trabalho, por meio do Projeto 
Arborização e Jardinagem. Selecionados entre moradores de comunidades carentes com renda 
de até três salários mínimos e matriculados na rede pública de ensino, eles recebem da 
empresa material pedagógico, alimentação, uniforme e uma bolsa-auxílio de R$ 70 mensais.  
 
Realizado nas dependências do Jardim Botânico, o curso tem duração de um ano, e a grade de 
disciplinas conta com aulas teóricas e práticas de jardinagem, catalogação de espécies, 
Português, esporte e educação, montagem de arranjos florais, noções de Biologia, relações 
interpessoais, incentivo à leitura e desenvolvimento da linguagem verbal.  
 
Jovens no mercado 
 
Ao final do curso, os jovens recebem um certificado reconhecido pelo Jardim Botânico, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e um registro de estágio curricular na 
carteira de trabalho. O pedagogo João Carlos Silva, funcionário do Jardim Botânico há mais de 
20 anos e coordenador do projeto, diz que o grau de empregabilidade chega a quase 100%. 
Ele explica que entre os critérios para permanência no Arborização e Jardinagem estão a 
participação dos pais, reunidos a cada primeiro sábado do mês, e o acompanhamento bimensal 
junto aos diretores de escolas sobre o desempenho escolar, assiduidade e comportamento dos 
alunos. “Eles aprendem técnicas de jardinagem, incluindo análise de solo, plantio, adubação, 
irrigação, características e origem das plantas, e manejo de ferramentas”, explica o 
coordenador.  
 
Wallace Coelho, 18 anos, cumpria medida socioeducativa no Centro de Recursos Integrados de 
Atendimento ao Menor (Criam), na Ilha do Governador, e foi liberado depois de quatro meses 
de participação no projeto. Hoje é responsável pela manutenção, poda e limpeza dos jardins 
do Iate Clube do Rio de Janeiro.  
 
“Este projeto foi muito importante para eu mudar minha forma de pensar e ver que a vida não 
é tão fácil. Minha família também está satisfeita e me apóia bastante. Se Deus quiser, vou 
conseguir realizar mais um sonho: o de entrar para a faculdade de Biologia”, planeja Wallace.  
 
Trabalho continuado 
 
Na área ambiental, Furnas desenvolve ações que visam prevenir, reduzir ou compensar os 
impactos de seus empreendimentos; e investe na conservação e pesquisa de cerca de um 
milhão de hectares de reservas legalmente protegidas. Desde 2003, 350 iniciativas de resgate 
social da empresa beneficiam acima de 300 mil pessoas.  



 
São programas de saúde, segurança alimentar e nutricional, alfabetização de jovens e adultos, 
profissionalização, geração de trabalho e renda, inclusão digital, pela eqüidade de gênero, 
apoio ao voluntariado corporativo, e de valorização das manifestações da identidade cultural 
brasileira.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-6. 


