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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE. 
 

 

 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI (FFG) 

 
 

         CNPJ: 00.082.688/0001-04 

 

 

ENDEREÇO/SEDE ADMINISTRATIVA: Rua Mercado da Carne, 58, Sala 1 – Térreo 

Narandiba   CEP: 41194-140 Salvador (BA) 

Telefone: 71 3395-1977 

 

 

ENDEREÇO/FILIAL RURAL 

(UNIDADE OPERACIONAL):  Fazenda “A Partilha” (FAP)  

Km 70 da Rodovia BA-093 

Zona Rural   CEP: 48120-000 Pojuca (BA)   

Telefone: 71 99666-3253 

 

 

E-mail: centroffg@gmail.com     Site: www.fundacaofrancogilberti.org 

 

 
Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 00.082.688/0001-04  

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS: 44006.001-04 

Entidade reconhecida de “Utilidade Pública” pelo Governo Federal, Estadual e Municipal 

e com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS desde o ano de 2000. 

 

 

 

DADOS BANCÁRIOS:  FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI 

ITAÚ-UNIBANCO 

     Ag. 2928   c/c 01270-3 

     Salvador (BA) 

 

PRESIDENTE: Giorgio Giuseppe Vaccari 

Telefone: +55 71 99985-1950 (whatsapp) e 98796-5964 

E-mail: giorgioffg@gmail.com  e  giorgiovaccari@hotmail.com 

Endereço: Rua Fernando de San Paulo, 38 – 41194-135 Doron - Salvador/BA - Brasil  
 

COORDENADORA EXECUTIVA: Lusenice Rodrigues Vaccari 

Telefone:  +55 71 99919-5139 (whatsapp) e 99196-1560 

E-mail: lusenicervaccari@gmail.com  e  luse.vaccari@gmail.com 

Endereço: Rua Fernando de San Paulo, 38 – 41194-135 Doron - Salvador/BA - Brasil 

mailto:centroffg@gmail.com
http://www.fundacaofrancogilberti.org/
mailto:giorgioffg@gmail.com
mailto:giorgiovaccari@hotmail.com
mailto:lusenicervaccari@gmail.com
mailto:luse.vaccari@gmail.com
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO. 

A Fundação Franco Gilberti ¹ (FFG) 

teve suas origens em 1988 a partir do trabalho 

desenvolvido por um grupo de católicos 

brasileiros e italianos que atuavam como 

assessores  no apoio à população carente. Em 

1994, com experiência acumulada em trabalho 

com ressocialização de adolescentes e jovens, os 

mesmos assessores ² decidiram constituir uma 

fundação com objetivo de garantir o 

aprimoramento e o prosseguimento do trabalho 

junto a este público que crescia em modo 

preocupante. A FFG foi criada com o apoio financeiro da Condessa 

Maria Teresa Gilberti, motivo pelo qual se deu à Fundação o nome 

do marido falecido, em sua 

memória. A FFG funciona faz 33 

anos, durante os quais atendeu 

milhares de meninos e meninas de 

rua dos quais 90% retornaram aos 

seus lares e 10% formaram suas 

próprias famílias (casaram ou 

estabeleceram união estável e 

tiveram filhos) e mantêm atualmente 

uma “relação de filhos crescidos” 

com a entidade. De fato, a atuação da 

Fundação F. Gilberti e de outras 

ONGs, bem como a intervenção do 

poder público, colaboraram para uma significativa diminuição dos 

meninos de rua em Salvador. Ao longo desses anos todos, a 

Fundação Franco Gilberti construiu um legado teórico e prático de 

pedagogia atuando no âmbito da assistência, se destacando pelo 

seu diferencial de entregar um serviço humanizado baseado em valores como família, educação e 

trabalho. Essa experiência cresceu a partir de um processo de agregação e adaptação de experiências 

humanitárias, a fim de responder a diversas problemáticas vividas pelas famílias e, principalmente 

às crianças e adolescentes moradores de rua, abandonados, vivendo em famílias desestruturadas e 

autores de atos infracionais de menor ou de maior gravidade em processo de ressocialização sob a 

medida de semiliberdade por determinação expressa do Juiz de Menores.  Assim, nessa nova fase 

de sua existência, a Fundação define como sua estratégia atuar, também, na prevenção e direcionar 

sua experiência para suprir à necessidade da juventude rural de uma escola diferenciada que atenda 

as especificidades das populações do campo em seus Territórios de Identidade na Bahia. 

_______________________________________________________________________________ 
 
1 Marido da Condessa Maria Teresa Gilberti (+11/03/2020) de Milão - Itália, mantenedora da Fundação nos primeiros 

anos de atividade. O Conde Franco Gilberti (+ 21/11/1984) “Medalha de ouro ao valor atlético” ( por 53 vezes “record 

mundial de esporte motonáutico de alta velocidade”) foi um homem jovial, com um espírito juvenil e esportivo que se 

distiguiu por sua simplicidade e sobretudo por sua generosidade para com os pobres seja em Milão que em Santa 

Margherita Ligure (Génova). A Fundação foi dedicada à sua memória, por ele ser um bom exemplo para os adolescentes 

e jovens que aspiram a empenhar-se na vida com coragem, dinamismo e bondade. 

 
² Profissionais com formações nas diversas áreas que desenvolviam atividades de apoio à educação. A principal função 

desses profissionais era provocar, nos adolescentes e jovens assistidos, uma reflexão sobre a vida, sobre o ato infracional 

e sobre as perspectivas futuras, incluindo profissão, trabalho, renda, empreendedorismo e reinserção familiar, social e 

econômica. 

Janeiro de 2003: os pioneiros que 

iniciaram à Fazenda “A Partilha”. 

A Condessa Maria Teresa (por 

trás dela: o Duomo de Milão) 

O Conde Franco 
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3. APRESENTAÇÃO. 

 

Pessoa jurídica beneficente, com fins sociais e educativos, a Fundação Franco Gilberti com sua 

extensa experiência de ações em defesa de direitos e de promoção de assistência social e educação, 

desenvolveu uma idéia de um projeto 

que é objeto de um sonho de toda a sua 

equipe há tempos. 

 

 

O projeto sonhado consiste em 

investir na educação escolar das 

populações do campo que estão no 

entorno da Fazenda “A Partilha”, 

unidade rural de propriedade da FFG, 

formada por uma área de 420 hectares 

localizada no Município de Pojuca, 

território de identidade Litoral Norte, 

Estado da Bahia, Brasil. A Fazenda “A 

Partilha” é composta por uma extensa 

e preservada área de mata atlântica 

com nascentes, lagoas e barragens. A 

região, o clima e o solo apresentam características adequadas para produção de fruticultura, mel e 

criação de ovinos, caprinos, suínos, bovinos e equinos, possibilitando a união de técnicas da agricultura 

e pecuária de forma sustentável unindo aprendizado rural, produção de alimentos e preservação da 

natureza.  

 

 

          O sonho de implantar uma 

Escola Agrícola - que tornou-se mais 

forte na equipe da FFG a partir de 2018, 

após articulação com as experiências das 

Escolas Agrícolas da Bahia - vem 

desejando unir esforços para 

desenvolver as potencialidades e as 

experiências existentes no território 

baiano, com o objetivo de promover 

ações de fortalecimento e incentivo da 

agricultura familiar, e vem buscando 

apoio técnico e financeiro para a sua 

sustentabilidade e ação educativa 

prática.  

Estudantes pescando em uma das nossas lagoas. 
 

 

A decisão da FFG de implementação da Fazenda “A Partilha” baseia-se nos princípios 

defendidos pela proposta das Escolas Família Agrícola (EFAs) de que a educação das populações do 

campo necessita ser adequada à cultura e ao “homem do campo”, precisa ser um elo entre os elementos 

que permeiam a problemática dos territórios de identidade envolvidos no processo educativo para a 

busca de soluções viáveis. 

Uma das nossa hortas. 
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4. JUSTIFICATIVA. 

 

A realidade atual das comunidades rurais no Brasil é resultado das consequências do 

processo de colonização do país, baseada em uma economia focada no latifúndio (grandes 

fazendas, de famílias ricas) com forte concentração fundiária. Entre outros danos, essa forma de 

estruturação da atividade rural desvaloriza a produção agrícola de origem familiar (a agricultura e 

a pecuária familiar), necessária para a manutenção das comunidades rurais, a fixação das famílias 

no campo e a geração de renda. Este modelo econômico se intensificou nas últimas décadas, como 

o processo de globalização econômica onde os alimentos foram classificados como commodities 

de exportação.  
 

Quanto ao uso da terra, a produção latifundiária baseia-se, geralmente, na monocultura e na 

necessidade do cultivo de grandes porções de terra que, na maioria das vezes, são tiradas das 

famílias mais pobres (que não conseguem gerar riqueza em sua própria terra), adquirindo-as por 

valores abaixo do preço de mercado.  
 

Frequentemente, as famílias pobres, principalmente os jovens e adultos jovens, abandonam 

seu espaço de identidade na zona rural e migram para as áreas urbanas caracterizadas pela pobreza 

e subemprego resultantes do intenso êxodo rural da segunda década do século XXI. Com recursos 

financeiros limitados e baixa qualificação/preparação para o trabalho nos centros urbanos, a 

maioria dessas famílias se juntam à grande quantidade de pobres que, para morarem, só encontram 

espaço nas favelas das grandes cidades. 
 

Os jovens e adultos jovens que, por falta de escolaridade mínima para migrarem para os 

centros urbanos, permanecem no campo são incorporados ao grupo de trabalhadores de baixa 

renda, empregados por grandes empresas estabelecidas nas zonas rurais. Esse fenômeno demonstra 

que essa estrutura econômica não contribui para o desenvolvimento da autonomia das comunidades 

rurais e sim para a expulsão das famílias e, principalmente, dos jovens do “seu local de identidade”.  
 

A situação do êxodo rural no Brasil é confirmada pelo censo populacional realizado em 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no qual foi demonstrado que 

800.000 jovens deixaram o campo entre 1990 e 2009 e migraram para as áreas urbanas em busca 

de emprego e renda. 

 

Ao observar essa realidade, a FFG considera 

clara a necessidade de trabalhar para a modificação 

do modelo latifundiário para um modelo de 

desenvolvimento das famílias e da juventude 

agrícolas, que tenha como base a educação no campo, 

o crédito rural, a formação para o empreendedorismo, 

incentivos e o suporte técnico especializado com o 

objetivo de garantir uma permanência com 

autonomia, dignidade e perspectiva social e 

econômica, começando pela formação completa que 

leve à autossustentabilidade da Escola Agrícola.  É com os fatos que se constroi a solidariedade! 
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5. ACESSO. 

 
Situada na zona rural do Município de Pojuca, a Escola Técnica Família Agrícola “A 

Partilha” – ETFAP dispõe de uma boa localização, fator bastante positivo para o escoamento da 

produção, uma vez que o município está inserido na região Metropolitana de Salvador (à 67 km da 

capital baiana). Tem uma área de 314,932 km² com uma população estimada de 39.519 habitantes 

(IBGE, 2019). Apresenta clima tropical com temperatura média de 24,7°C.  
 

Figura 1. Município de Pojuca - BA. 

 
A Fundação Franco Gilberti (FFG), principal mantenedora da ETFAP, pessoa jurídica 

beneficente com fins sociais e educativos e há mais de 33 anos atuando na perspectiva da assistência 

social, definiu como estratégia investir no processo de educação da juventude no território de Pojuca 

como de tantos outros Municípios circunvizinhos, potencializando o uso do espaço da sua filial rural, 

a Fazenda “A Partilha”. 

As nossas lagoas 
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A Fazenda “A Partilha”, com uma extensão de 420 hectares, é situada numa preservada área 

de mata atlântica e composta de casas, lagoas e barragens que potencializam a execução de projetos 

agropecuários voltados para a fruticultura, olericultura, criações animais e aquicultura. A fim de 

incrementar o uso dos espaços hídricos disponíveis, este projeto de piscicultura tem como finalidade 

a implementação de tanques-rede na propriedade. Após ser implantado, o projeto funcionará como 

unidade educacional e produtiva, auxiliando na manutenção da escola. 

 

O acesso à Fazenda “A Partilha” se dá pela rodovia BA-093, na altura do km 70, virando à 

direita, no sentido Pojuca-Araçás ou à esquerda, no sentido Araçás-Pojuca. Após o acesso da estrada 

que liga a rodovia à propriedade, é necessário seguir por aproximadamente mais 2,5 km na estrada 

de chão e, por fim, localiza-se a sede da Fazenda “A Partilha”. 

 

Fazenda “A Partilha”         Tel. (71) 99666-3253 
Km. 70  da  BA-093 - Zona Rural  -  Pojuca  (BA) 
CEP: 48120-000        BRASIL 


