
FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO PARTICIPA DO CONEXIDADES

 Com o objetivo de divulgar as ações voltadas para a empregabilidade, o presidente executivo 

do Fundo Social de São Paulo, empresário Filipe Sabará, participará do II CONEXIDADES, em São 

Carlos, de 04 a 08 de junho no Cenacon do Hotel Nacional Inn.

 A participação do Fundo Social de São Paulo, tendo como convidada especial, a primeira 

dama do Estado, Bia Dória, será às 10h00  do dia 6 de junho.

 “O nosso objetivo é a ampliação dos programas de capacitação, pois São Paulo merece 

modernidade e gestão eficiente na área social. Daqui para frente será a nossa bandeira”, comentou 

Filipe Sabará.

 Além da qualificação profissional, a ideia principal será o direcionamento da geração de 

empregos, ligando as oficinas ao mercado de trabalho, bem como abertura de pontos comerciais 

dos itens que são produzidos pelos alunos nos cursos de qualificação profissional.

 Será essa praticamente o primeiro evento no interior que o Fundo Social participa, razão pela 

qual os convites, além de prefeitos, vereadores, estão sendo enviados para as primeiras damas, 

vereadoras e voluntárias cujas ações estão voltadas para gerar emprego e renda.

 PRAÇA DA CIDADANIA

 Um dos projetos do Fundo Social de São Paulo, que as representantes do interior irão 

conhecer é o “Praça da Cidadania”, um espaço ecológico para que as pessoas mais vulneráveis 

visando amplo convívio social e oportunidades de aprendizado. Construída em parceria com a 

iniciativa privada, a Praça oferece oportunidades únicas de relacionamentos com o setor produtivo. 

A primeira experiência aconteceu em Santo André e os resultados são altamente positivos.
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