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 A Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel", instituída há mais de 30 anos, é 
vinculada à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e tem por missão 
contribuir para a inclusão social de presos e egressos, desenvolvendo seus potenciais 
como indivíduos, cidadãos e profissionais.  
  
 Para isso, planeja, desenvolve e avalia, no âmbito estadual, programas sociais 
nas áreas da assistência jurídica, da educação, da cultura, da capacitação profissional 
e do trabalho para as pessoas que se encontrem privadas de liberdade, contribuindo 
para a inclusão social dos mesmos. 
  
 Entre as diversas atividades culturais desenvolvidas pela  FUNAP nas Unidades 
Prisionais, destacamos 146 Salas de Leitura, formadas com, no mínimo, 1.000 títulos, 
e equipadas com computadores para controle e otimização do acervo. 

 
 
 
 

Fonte: http://www.funap.sp.gov.br/sobre.html# 
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“O livro é o melhor lugar do mundo; é a entidade mais nobre e pura da Terra. 
Ele nos leva para além das fronteiras, fazendo-nos , ainda que sós, 
companheiros de nós mesmos”   

(Henrique Martins de Oliveira, 15 anos) 6º Concurso de Redação 
http://www.ecofuturo.org.br/bibliotecas-comunitarias 

  
                              Organização Não-Governamental que trabalha em projetos que 
entrelaçam educação e meio ambiente com a missão de gerar e difundir conhecimento 
e práticas para a construção coletiva de uma cultura de sustentabilidade com 
indivíduos e grupos sociais. 
  
 Acredita que saber ler, escrever e argumentar com competência é essencial para 
acessar os conhecimentos necessários para promover a sustentabilidade de todas as 
vidas. 
  
 Atua como influenciador de políticas públicas articulando parcerias com 
instituições, empresas, governo, pesquisadores, comunidade e universidades. 
 

 
Fonte: http://www.ecofuturo.org.br/quem-somos 
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Grupo de Trabalho 
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Instituto Ecofuturo 

 

 

 



 
FUNAP – Gerência Regional de Bauru 

 

 

 

 



 
FUNAP – Gerência Regional de Bauru 

 



 
FUNAP – Gerência Regional de Bauru 

 

Prêmio (Dia Nacional de Leitura) Extensão 
do projeto 

Equipe de Trabalho 

Resultados 

Segunda etapa 

Hábito saudável da leitura 
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Contato 
  
FUNAP Sede 
Rua Dr. Vila Nova, 268 - Vila Buarque 
São Paulo / SP - CEP: 01222-020 
Tel: (11) 3150-1006 
E-mail: jkassim@sp.gov.br 
  
Gerência Regional de Bauru 
Rua Gerson França, 8-16 – Centro 
Bauru / SP – CEP. 17.015-200 
Tel: (14) 3203-2500  
E-mail: rfunap@sp.gov.br 
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“Educar para a vida 
e libertar a mente, 
enquanto o corpo 

está preso” 
  
 


