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 O Fundo Social de São Paulo, representado por seu Presidente, Filipe Sabará, apresentou aos 
participantes do CONEXIDADES, em São Carlos, seus principais projetos para o Estado. 
 Segundo Sabará o fundo está trabalhando para gerar emprego e renda. “Estamos mapeando 
em todo estado quais são as regiões mais desenvolvidas e as mais vulneráveis. Depois dessa etapa, 
esperamos atuar para aumentar o nível de renda, seja pelo emprego, seja pela empregabilidade”, 
afirmou.
 Entre os principais projetos do Fundo Social de São Paulo estão as Praças da Cidadania. De 
acordo com o Presidente, elas foram inspiradas em cases globais de sucesso, como a cidade 
colombiana de Medellín, e funcionam como espaços físicos que reúnem diversas soluções.
 O ambiente criado contará com escolas de capacitação profissional, centro de integração da 
cidadania, banco do povo, salão social, entre outros espaços a fim de unir economia e ecologia 
oferecendo oportunidades reais de renda. 
 “O Fundo Social, por meio de recursos da iniciativa privada, faz o projeto junto com a 
comunidade. Além disso, atuamos como ponte entre os fundos financeiros e essas áreas periféricas. 
Isso porque os bancos têm dinheiro para investir no microcrédito, mas não conseguem entrar 
diretamente em regiões vulneráveis. Nós podemos fazer esse papel”, ressaltou. 
 As praças vão oferecer, ainda, as escolas de capacitação que agora contam com cursos como: 
gastronomia e hospitalidade, moda, papelaria e casa, bioconstrução, beleza, estética e bem-estar, e 
informática e programação.
 Compuseram a mesa debatedora: a Vereadora de Palmares Paulista, Luisa Teresa Freitas 
Magela, a Presidente do Fundo Social de Vista Alegre, Maria Leonides, A Presidente do Fundo Social 
de São Carlos, Marilus Garcia, o prefeito de Corumbataí, Leandro Martinez, a Vereadora de Ibitinga, 
Aline Sartori, o Vereador de Pereira Barreto, Vitor Fachini, a ex-vereadora de São José do Rio Preto, 
Alessandra Trigo, e o Secretário de Emprego e Renda de São Carlos, Walcinyr Bragatto.


