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Evento promete emocionar jovens, familiares, representantes de empresas e funcionários.

  

Duas surpresas vão abalar e emocionar 17 adolescentes das Unidades de Internação da
Divisão Regional Metropolitana Norte da Fundação CASA, na Vila Maria, Zona Norte de São
Paulo, neste domingo (16 de agosto). Tudo vai acontecer durante a festa de formatura do curso
profissionalizante de encanador do qual esses jovens participaram. Na hora da diplomação,
eles vão descobrir que todos foram aprovados e receberão a notícia de que vão ser
contratados (com carteira assinada) por uma construtora.

  

Durante 45 dias eles fizeram o curso de encanador por meio da ONG Bem Querer que contou
com o apoio de várias empresas da área da construção civil. “Esse é o maior presente que
todos eles e nós poderíamos receber. É uma chance como nunca para continuarem no
caminho do bem e escaparem do preconceito”, ressalta o diretor da Divisão, Sérgio de Oliveira.

  

As aulas teóricas aconteceram nas unidades Abaeté, Bela Vista, Bom Retiro, Nova Vida,
Paulista, Ouro Preto e João do Pulo. Já as aulas práticas ocorreram em pátios de obras das
construtoras envolvidas com o projeto. Na última aula eles fizeram as provas teóricas, mas
ainda não sabem se foram aprovados.

  

Só de fazer o curso, os adolescentes já ficaram muito felizes porque identificaram uma
possibilidade concreta de se formarem numa profissão que poderia lhes facilitar a entrada no
mercado de trabalho.

  

Eles nem imaginam que vão ter salários que variam de R$ 800,00 a R$ 1.200,00. “Isso é algo
inédito e vai significar a inclusão social destes meninos porque além de serem registrados
numa empresa, vão ter um bom salário”, explica a presidente da ONG Bem Querer, Odilene
Anitelli. Ela adianta, que durante o evento vão receber a lista de documentos que deverão
entregar para a construtora.
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Evento: Jovens da CASA formam-se e já arrumam emprego
 Quando: Domingo (16 de agosto)
 Horário: 10h00 às 12h00
 Local: Divisão Regional Metropolitana Norte
 Endereço: av. Condessa Elizabeth Robiano 450, Belenzinho, (Marginal Tietê, antes do Clube
ADPM)

  

  

Fonte: Assessoria de Imprensa da Fundação Casa
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