A Fundação Maçônica de Araguari
promoveu o PAJEC - Programa de
Aprimoramento do Jovem, através do esporte
cultura e educação, contando com o voluntariado
e doações de várias pessoas de nossa Sociedade
Aproxima-se o NATAL, fim de Ano, momento de festas e confraternizações,
onde relembramos as nossas ações de todo o ano de 2008,e preparamos
nossos corações para um próximo ano de paz, felicidades e prosperidade.
É neste período que devemos elevar também nossos pensamentos, ao nosso
semelhante, principalmente, aos nossos jovens em risco de vulnerabilidade
social, pessoal e econômica. Eles serão juntamente com os demais jovens, o
futuro de nossa Sociedade.
Estamos vendo nos últimos dias, acontecimentos dramáticos envolvendo
jovens, que se acham perdidos, sem orientação, sem um rumo para suas vidas
em formação.
Não culpemos apenas os seus pais, por esta situação atual. Eles também
estão perdidos e muitos, foram jovens na mesma condição.
A Sociedade tem sua parcela de obrigação em voltar os olhos a uma reflexão,
neste momento, podendo ajudar em muito. Cada cidadão à sua maneira e
de acordo com suas possibilidades.
Jovens sendo sequestrados, estrupados, assassinatos, um índice crescente de
uso de drogas, álcool, um aumento do índice de gravidez precoce e
abortos...Os jovens estão perdendo as noções de valores éticos, morais, onde
a palavra TER, prevalece sobre a palavra SER, onde mais vale, a aparência
momentânea de felicidade sem esforços, onde o Estudar, o querer bem , a
vontade de vencer desafios desaparece a cada dia.
Enfim, precisamos dedicar um pouco de nossos momentos, também a auxiliar
o jovem com esta possibilidade de ameaça, a encontrar um norte em sua
vida. Nosso Jovem precisa ter a convicção que com seu esforço e a ajuda da
Sociedade, encontrará um mundo melhor, onde ele próprio será responsável
pelo futuro da nação.
FOI COM ESTA PREOCUPAÇÃO QUE A Fundação Maçônica de Araguari
promoveu o PAJEC - Programa de Aprimoramento do Jovem, através
do esporte cultura e educação, contando com o voluntariado e
doações de várias pessoas de nossa Sociedade.
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Esta ação Desenvolvida, visa propiciar ao jovem em risco de vulnerabilidade
pessoal, social e econômica a orientação, auxílio, aulas de reforço didático,
artes marciais educativas e cidadania.

A Fundação Maçônica de Araguari firmou recente convenio assinado com a
Universidade Antonio Carlos - UNIPAC, o “Programa de Aprimoramento do
Jovem, através do Esporte, Educação e Cultura”, que propõe orientação e
auxílio através de aulas de artes marciais educativas, reforços didáticos e
cidadania.

A UNIPAC propiciou o espaço físico, ginásio esportivo, salas para aulas de
português, matemática e noções de cidadania, bem como disponibilidade de
recursos humanos para as aulas ministradas. O atendimento inicial foi de 60
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jovens em idade de 14 a 16 anos. O objetivo do programa é ter 200 jovens
assistidos em aulas diárias em 2009, caso, consiga os recursos suficientes.

As aulas de artes marciais são ministradas por um Irmão Mestre Maçom, e
ensina aos adolescentes, noções de equipe, disciplina, ética, força de vontade
e determinação. As aulas de reforço didático e cidadania são ministradas por
alunos estagiários da Universidade e supervisionados pelos coordenadores.
Atualmente, as referidas aulas são proferidas por professores voluntários da
Comunidade e UNIPAC, Assim como, palestras educativas ministradas por
médicos, enfermeiras, profissionais liberais, pedagogos, psicólogos, etc.

O programa também oferece um jantar educativo, todas as terças e quintasfeiras, no salão de eventos da A:.R:.L:.S:. União Araguarina nº 0924. Os
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médicos maçons providenciam exames em todos os alunos. Um seguro médico
está preste a ser efetivado, pela fundação. Os Veneráveis Mestres das Lojas,
que compõem a Instituição, fazem parte do conselho fiscalizador que se reúne
mensalmente. Trimestralmente, são realizadas reuniões com os pais e
tabulados questionários para aferição dos resultados.

Clube Social Pica Pau, da cidade de Araguari, liberou um dia da semana para
que os adolescentes pratiquem educação física em suas instalações, onde
também é servido um lanche. O 11º Batalhão Mauá do Exército Brasileiro fica
encarregado de transportar os adolescentes neste dia.
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Para dar continuidade ao projeto, a entidade precisa de doações de
empresários em gêneros alimentícios e recursos financeiros, além do
voluntariado dos professores e cidadãos de nossa sociedade. Quaisquer
doações serão bem vindas, além das doações dedutíveis no Imposto de Renda.

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente da cidade, já aprovou o
projeto a nível municipal, e o fiscaliza. O CMDCA de Araguari possui conta
única através do Fundo Incentivo a Criança e Adolescente – FIA, para receber
as doações dedutíveis no Imposto de Renda.
Todo contribuinte que quiser obter "RECIBOS DE DOAÇÕES DEDUTÍVEIS
DO IMPOSTO DE RENDA", se contribuintes pessoas físicas com declarações
efetivadas no modelo completo, poderão deduzir até 6% do imposto devido, e
se pessoas jurídicas, que declarem com base no lucro real, poderão deduzir até
1% do imposto devido. O depósito é efetuado em conta do Banco do Brasil, em
qualquer ponto de depósito, (caixas eletrônicos, guichês de caixa etc.) com a
cópia do recibo de depósito e a destinação ao PAJEC. Ao ser entregue no
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente CMDCA, este emitirá o
RECIBO, para ser declarado na próxima declaração.
Para a declaração a ser efetivada em 2009, os depósitos devem ser feitos até
dezembro de 2008.
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Para mais informações sobre o projeto e como contribuir os interessados
devem entrar em contato através dos correios eletrônicos fmaraguari@yahoo.
com.br, ou pelo telefones do Presidente da Fundação, Ir:. Tochiuo Sakata
(34) 3242-1097 e/ou Sr. Luiz Ernani Ribeiro, idealizador do programa (34)
3241-7402, ou ainda diretamente na SEDE do Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente CMDCA, de Araguari, através de seu Presidente sr. Walter
Ramos França, ou seus colaboradores.

Colaboração: Assessoria de Comunicação da www.redecolmeia. com.br
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