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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Da esquerda para a direita: (em pé) Sérgio Neves, Raquel Rocha
e Agnaldo Moreno Junior e (agachados) Kaike Boni De Mathis,
Marianna Rodrigues e Danieli Domingues, integrantes da organização do Fórum FAAP, entregam alimentos nas Casas Taiguara.

Sexta edição do Fórum FAAP de
Discussão Estudantil inova ao criar o

Prêmio FAAP de
Responsabilidade Social
Por profa. Raquel Rocha e Paula Carramaschi Gabriel.

O Fórum FAAP de Discussão Estudantil é uma simulação
de organismos internacionais organizada por alunos
dos diversos cursos da FAAP e voltado para alunos do
ensino médio. Esse evento conta como estágio para os
graduandos e como ferramenta de desenvolvimento de
cidadania e consciência global para todos os que participam de maneira direta ou indireta.
Para a sexta edição do Fórum FAAP de Discussão Estudantil, os alunos organizadores optaram por inovar e
agregaram cultura, educação e solidariedade com o I
Prêmio de Responsabilidade Social do VI Fórum FAAP.
As escolas participantes tiveram o período de quase dois
meses para arrecadar o maior número possível de livros
infantis, concorrendo, assim, ao prêmio – a escola que
vencesse receberia um troféu de madeira reciclada.

044_RespSocial_RQ228.indd 44

Seguindo o edital do prêmio e as devidas regras estipuladas anteriormente quanto à qualidade dos livros e sua
categoria, tivemos a enorme satisfação de entregar o prêmio ao Colégio Stella Maris – que totalizou 830 pontos.
Todos os livros arrecadados foram doados para nossos
parceiros: Casas Taiguara e Instituto Sufrutoverdeus.
As Casas Taiguara existem desde 1996 e acolhem crianças e adolescentes de rua, no centro de São Paulo, tendo
como objetivo reintegrar cada uma dessas crianças à sua
família e estimular a cultura e a cidadania, a partir de
atividades como capoeira, inclusão digital e teatro. Conta
também com a Casa de Cultura, República Taiguara e
Taiguarinha. Foram doados às Casas Taiguara 118 livros
infantis e os seguintes alimentos:
á 600 goiabinhas Bauducco;
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á cinco caixas de bolo com cobertura Bauducco;
á três caixas de bolo mesclado
Bauducco;
á três caixas de cookies Bauducco;
á 48 unidades de dois litros de
refrigerante;
á 16 caixas de chá mate Rei do
Mate;
á 12 pacotes de copos descartáveis.
O Instituto Sufrutoverdeus existe
desde 2002 com sede em Santana
de Parnaíba. A ONG (organização
não governamental) realiza ações
ambientais, culturais e literárias,
como tapete literário, sarau e expedições ao morro Voturuna, além
do empréstimo gratuito de diversos
livros. O Instituto recebeu a doação
de 275 livros infantis.

Crianças das Casas Taiguara recebem livros infantis.

Todos os livros arrecadados foram doados para nossos
parceiros: Casas Taiguara e Instituto Sufrutoverdeus
Alunos da FAAP com crianças e funcionários das Casas Taiguara.
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