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Muitas crianças aprendem,
ainda bem pequenas, o valor
de poupar as moedinhas que
ganham dos avós e a tão agua-
darda mesada dos pais. Em
outras famílias, porém, con-
ceitos como orçamento e des-
pesa não fazem parte do voca-
bulário do dia a dia. Para re-
verter esse quadro, a Secreta-
ria Municipal de Educação de

São Paulo fez uma parceria
com a Visa para levar informa-
ções financeiras para os alunos
dos Centros Educacionais Uni-
ficados (CEUs). “A ideia é as
crianças repassarem para os pais
e familiares o que aprenderem
sobre o tema”, afirma Sabrina
Sciama, gerente de relações cor-
porativas da Visa do Brasil.

O meio eleito para atingir os
estudantes da rede pública foi o
teatro. A peça — que deverá ser
vista neste ano por 14,5 mil alu-

nos e moradores do entorno dos
43 CEUs da capital paulista —
conta a história de dois amigos
envolvidos na elaboração de um
orçamento. O enredo contém
ainda a inserção de diálogos so-
bre futebol, facilitando a trans-
missão de conceitos pela forma
simples e lúdica.

Depois do espetáculo, os es-
tudantes são convidados à ativi-
dade extra que consiste em um
teste sobre o conteúdo da peça.
“O jogo de perguntas sobre fi-

nanças pessoais mostra que as
crianças estão realmente apren-
dendo”, comemora a executiva.

Segundo Sabrina, o retorno
dos alunos tem sido muito posi-
tivo. Uma das crianças contou
que, por querer se tornar médi-
ca, já está pensando em econo-
mizar a mesada para ajudar a
pagar a faculdade. “Outro aluno
me disse que vai contribuir com
as despesas da casa, economi-
zando na conta de luz”, acres-
centa. O teatro ajuda até mesmo

Teatro ensina
finanças
domésticas a
alunos de CEUs
Peça leva educação econômica a estudantes da rede
pública de São Paulo. O projeto é fruto da parceria
entre Secretaria Municipal de Educação e Visa

A peça deve ser
vista, neste ano,
por 14,5 mil alunos
da rede pública
e moradores do
entorno dos 43 CEUs
da capital paulista
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1, 2 e 3 Os personagens Dudu e Gabriel conversam sobre orçamento, poupança e
crédito durante a peça Teatro Finanças Práticas 4 Ao final da apresentação, crianças
participam de um jogo de perguntas e respostas sobre o conteúdo da encenação
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Investimento que pode
transformar a sociedade
Ajudar jovens moradores de áreas carentes a driblar as estatísticas ne-
gativas e provar que é possível ter uma vida diferente da que tiveram
seus pais e avós é comprovadamente uma forma de promoção do de-
senvolvimento da nação, com impacto na economia e no aumento da
viabilização da justiça social. Em seu último relatório global, o Unicef
revelou que investir na proteção e no desenvolvimento da população
de 1,2 bilhão de adolescentes do mundo pode romper ciclos de pobre-
za. Segundo o estudo, a desigualdade é um dos principais fatores que
impedem os adolescentes de aumentar seu grau de escolarização,
além de expô-los a situações que vão do desemprego à violência.

Muitas vezes encarada como uma etapa de riscos, a adolescência é
também o melhor período para ganhos na condição social. Com o in-
centivo correto, esses jovens têm o poder de transformar sua realida-
de, criando um círculo virtuoso de conhecimento, emprego, geração
de renda e desenvolvimento. No Brasil a situação não é diferente. Infe-
lizmente, grande massa de jovens que moram em áreas pobres, ditas

de vulnerabilidade social, ainda têm
pouca ou nenhuma possibilidade de
acesso a programas de formação
técnica, que viabilizem sua inserção
na economia de forma digna. Seja
como empregado, via mercado de
trabalho formal, seja como autôno-
mo, ou mesmo abrindo um pequeno
negócio, que possa gerar renda para
si e seu núcleo familiar. Fica eviden-
te que é preciso atender às necessi-
dades desse público, tão represen-
tativo quanto estratégico para o
Brasil, seja por meio de políticas pú-
blicas ou iniciativas privadas.

Em Minas Gerais, uma iniciati-
va do Instituto Cultural Flávio Gu-
tierrez demonstra que é possível
dar ao jovem de área carente uma
nova visão de mundo e uma quali-

ficação profissional que a escola tradicional muitas vezes não pode
oferecer. Esse projeto, iniciado em 2008, com o apoio do órgãos
federais, estaduais e das prefeituras de Belo Horizonte e Nova
Lima, em parceria com a Fundação Dom Cabral, oferece cursos de
qualificação na área de conservação de bens móveis e imóveis do
patrimônio cultural. No Museu de Artes e Ofícios, em Belo Hori-
zonte, estudantes da rede pública de ensino têm contato com dis-
ciplinas específicas da área da conservação e matérias comple-
mentares como história, fotografia, empreendedorismo, ética e
cidadania, entre outras. Para manter a permanência no curso, os
participantes recebem bolsa-auxílio, vale-transporte, uniforme,
lanche e todo o material necessário para as aulas. Os participantes
saem do curso como assistentes de restauração em um mercado
com grande demanda. A experiência tem demonstrado que os jo-
vens passam por um profundo processo de transformação pessoal,
com ampliação da auto-estima e crença no papel que podem ter
como atores na comunidade em que vivem. ■

AFONSO COZZI
Coordenador do Núcleo
de Empreendedorismo
da Fundação Dom Cabral

No curso de
conservação
do patrimônio
cultural, oferecido
em Minas Gerais,
os jovens
participantes
passam por
profunda
transformação
pessoal
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os professores, que, às ve-
zes, têm dificuldade de
abordar os conceitos de fi-
nanças pessoais de forma
simples na sala de aula.

Sucesso da iniciativa
Inicialmente, a peça seria
encenada em apenas dez
CEUs, mas o sucesso da
iniciativa levou a secretaria
a solicitar a ampliação do
projeto. De acordo com a
executiva, cabe à entidade

o agendamento e o convite
às escolas do entorno, en-
quanto a Visa é responsável
pela peça em si. “O próxi-
mo passo será expandir o
projeto para as escolas es-
taduais ou para outras ci-
dades”, diz Sabrina.

Essa ação faz parte do
programa de responsabili-
dade social da Visa que in-
clui o projeto do site Finan-
ças Práticas e o jogo educati-
vo Bate-Bola financeiro. A

ideia de encenar peças sur-
giu quando executivos da
companhia foram assistir à
Copa das Confederações, na
África do Sul. Lá, eles faziam
teatro para ensinar finanças
pessoais às crianças. “Se lá
dá certo, também vai dar no
Brasil”, concluímos. O pri-
meiro teste foi feito no ano
passado com o Banco do
Brasil: dez apresentações
para 1,2 mil alunos de esco-
las públicas. ■
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COOPERATIVA AÇÃO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
EM EMPRESAS MERCANTIS – COOPERATIVAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os Diretores da Cooperativa Ação de Trabalho, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social, convoca os seus 3042 associados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no Edifício Executive Center, sito à Rua Amazonas, nº 521, 
Centro, nesta cidade de São Caetano do Sul - SP, no próximo dia 13 (Treze) de Maio de 2011, em 
primeira convocação às 16:30 hs, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) do número total 
de associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a 
Segunda convocação às 17:30 hs, no mesmo dia e local, com a presença de pelo menos a metade 
e mais um do número total de associados. Persistindo a falta de “quorum” legal, as Assembléias 
realizar-se-ão, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 18:30 hs, com a 
presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) lei-
tura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho 
Fiscal, Balanço, Demonstração da Conta de Sobras e Perdas e demais contas do ano encerrado em 
31.12.2010; b) destinação da conta de sobras ou perdas; c) eleição anual para cargos no Conselho 
Fiscal; d) eleição para os cargos de Diretor-Presidente e Vice-Presidente, e) Alterações estatutárias; 
f) Exclusão dos sócios- cooperados inativos; g) Assuntos de interesse geral da sociedade.

São Caetano do Sul, 06 de Abril de 2011.
Marcelo Souza Santos

Diretor Presidente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  6 abr.  2011, Primeiro Caderno, p. 16-17.
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