
Aluno de escola pública exibe projetos em feira no interior 
  
Réplica do robô Spirit da Nasa, manequim automatizado, banheiro inteligente e brinquedos são 
algumas das idéias. A terceira edição da Feira do Jovem Empreendedor de São José dos Campos, 
que acontece até domingo no Parque da Cidade, reuniu este ano mais de mil estudantes da rede 
pública municipal para a apresentação de produtos e equipamentos voltados ao 
empreendedorismo. A Secretaria de Educação do município selecionou 69 projetos para serem 
mostrados na Feira, de um total de 300 que foram elaborados por quatro mil alunos da oitava 
série do ensino fundamental.  
 
Réplica do robô Spirit da Nasa (Agência Espacial Americana), manequim automatizado, banheiro 
inteligente, brinquedos pedagógicos, corretivo colorido, livros, gibis e CD-Room, estão entre os 
projetos que mais chamaram a atenção do público ontem, durante a abertura do evento.  
 
Os 6 mil m² de área reservados para a Feira também abrigam um total de 100 projetos de 
empresas, idealizados por alunos de universidades , escolas técnicas e de ensino fundamental e 
incubadoras de empresas. Em seu primeiro dia a Feira recebeu a visita de cerca de 15 mil 
pessoas.  
 
Alguns projetos expostos durante a Feira em 2003 acabaram se transformando em mini empresas 
e se tornaram o ganha pão de várias famílias. É o caso dos brinquedos e jogos educativos 
desenvolvidos na escola pela aluna Mariana Freire Cunha, de 16 anos.  
 
A idéia que surgiu por acaso durante as aulas práticas da disciplina "Profissional do Futuro" se 
transformou em uma empresa de verdade, hoje conhecida pelo nome "Arte em Jogos 
pedagócios". A produção dos brinquedos é artesanal e, de acordo com Mariana, envolve toda a 
família. Por enquanto, os brinquedos são colocados à venda somente aos domingos em uma feira 
livre, o que garante uma renda adicional de R$ 250 por mês.  
 
Um grupo de alunos de baixa renda da periferia de São José dos Campos também despertou a 
curiosidade do público da Feira do Empreendedor com o projeto de um banheiro inteligente, 
concebido para economizar água e energia, por meio de sensores e timers. O banheiro inteligente 
prevê a reutilização da água da pia e do chuveiro para uso no vaso sanitário, reduzindo o 
consumo em 90%.  
 
Para o prefeito de São José dos Campos, Emanuel Fernandes, a Feira tende a se aprimorar cada 
vez mais, sempre com o foco no incentivo ao espírito empreendedor dos jovens. Os investimentos 
da cidade em ações voltadas ao empreendedorismo garantiram a Fernandes o prêmio Mário Covas 
2003 para o Prefeito Empreendedor, promovido pelo Sebrae.  
 
Aproveitando o clima de incentivo ao lançamento de novos projetos de inclusão social, a 
Votorantim Cimentos apresentou ontem na Feira do Empreendedor o programa "O Futuro em 
Nossas Mãos". O projeto, segundo o vice-presidente do Conselho do Instituto Votorantim, Antônio 
Ermírio de Moraes Filho, tem como meta a capacitação de 6 mil jovens entre 16 e 24 anos para o 
mercado da construção civil.  
 
A Votorantim cimentos em parceria com o Instituto Votorantim vai investir R$ 2 milhões no 
projeto, cuja primeira fase vai até o final de 2005. O programa inclui um curso profissionalizante 
com a duração de 130 horas, divididas em três módulos. "O diferencial do projeto é que, além da 
formação técnica, o curso também trabalha noções de ética e cidadania."  
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