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Fundação Cafu e Instituto Embelleze formam cabeleireiros
profissionais
Beneficiados pelo programa gratuito, jovens do Jardim Irene já se destacam no
mercado de beleza.
No próximo dia 02 de julho (sábado), a Fundação Cafu realiza a cerimônia de
formatura dos 58 alunos do curso de Cabeleireiro Profissional, ministrado pelo Instituto
Embelleze. O programa incentiva a inclusão social por meio do acesso à educação e,
consequentemente, à geração de renda.
O curso tem duração de um ano e é realizado na Fundação Cafu, com toda a
infraestrutura necessária e professora remunerada pelo Instituto Embelleze. Nas aulas,
os alunos aprendem as técnicas mais modernas na área de corte e finalização do
cabelo. Entre os módulos cursados está o de Gestão de Salão de Beleza, no qual se
destaca o empreendedorismo.
“Todos os alunos já estão empregados. Alguns atuam em grandes salões de beleza e
outros atendem em casa. Essa é a prova de que a educação transforma vidas e para
nós da Fundação isso é muito gratificante, pois cumprimos nossa missão como
cidadãos, de oferecer oportunidades”, diz Silvia Abranches, diretora da Fundação
Cafu,
Para o Instituto Embelleze, o projeto está comprometido em melhorar a qualidade de
vida dos jovens por meio do acesso ao curso profissionalizante, no qual os jovens
participam sem nenhum custo. “A formação profissional é uma exigência no mercado
de beleza, que está cada dia mais especializado. Quando esses jovens recebem essa
oportunidade logo percebem que os estudos abrem portas, pois a formação é um
diferencial competitivo, ajuda na colocação profissional e no aumento da renda salarial.
Eles aprendem até mesmo como gerenciar o próprio negócio”, afirma Paulo Tanoue,
principal executivo do Instituto Embelleze.
Com mais de 1.250 atendimentos por mês, a Fundação Cafu é criadora de
oportunidades de desenvolvimento, ajudando a combater a exclusão social. Está
localizada no Jardim Irene, bairro onde o jogador pentacampeão Cafu passou toda sua
infância. O bairro tornou-se mundialmente conhecido na Copa do Mundo de 2002,
quando Cafu levantou a taça de campeão e escreveu em sua camisa a frase “100%
Jardim Irene”.
O evento de formatura dos novos cabeleireiros, que conta com a presença do jogador
Cafu, será seguido por um Buffet na Fundação, que fica na Rua Alves de Souza, 65,
em São Paulo.
.[Evento de Formatura – Fundação Cafu, no dia 02 de julho (sábado),Rua Alves de
Souza, 65 – Jardim Irene, São Paulo-SP.|Telefone: (11) 5824-0422].
Perfil-A Fundação Cafu é uma entidade sem fins lucrativos, criadora de oportunidades
de desenvolvimento, que ajuda a combater a desigualdade social. Sua história se
mistura com a do seu fundador, Marcos Evangelista de Morais, o jogador de futebol
Cafu, que nos anos 70 disputava suas primeiras partidas nas ruas do bairro Jardim
Irene e sonhava com um futuro melhor. Hoje, ele tem a satisfação de dividir suas
conquistas com toda a comunidade. Para isso, mantém diferentes projetos de inclusão
social.
A sede da Fundação Cafu abriga escola de esportes, quadras poliesportivas, cozinha
industrial, biblioteca, brinquedoteca, consultório odontológico, salas para aulas de
cursos profissionalizantes, informática, inglês e reforço escolar. As atividades atendem
crianças a partir de três anos, passando por jovens, adultos e idosos.
Perfil-O Instituto Embelleze vem fazendo a diferença nas regiões onde atua, pois
oferece uma grade de cursos desenvolvida para transformar pessoas em profissionais
preparados para o mercado da beleza, como Cabeleireiro Profissional, Maquiagem,

http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=164080[5/7/2011 10:22:52]

Pesquisar

OK

Portal Fator Brasil

RESPONSABILIDADE
SOCIAL
SAÚDE
SEGUROS
SIDERURGIA &
MINERAÇÃO

Manicure e Pedicure, Depilação, Designer de Sobrancelhas, além de cursos de
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