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A FUNDAMAR - Fundação 18 de Março nasceu como projeção do departamento de
assistência jurídica de Homero Costa Advogados.
As atividades da FUNDAMAR têm se desenvolvido em todos os campos previstos no seu
Estatuto: educação, cultura, pesquisas, assistência social e jurídica, preservação e
administração de Bibliotecas.
No momento, as forças da FUNDAMAR estão concentradas em 3 projetos, um na área de
educação, o principal, e dois outros nas áreas de pesquisa e cultura.
O projeto educacional, que teve início em 1983, é o que mais consome recursos, afinal a
Fazenda Escola Fundamar recebe, por ano, mais de 400 filhos de trabalhadores rurais do
Sul de Minas. Os alunos passam oito horas diárias dentro da instituição, além de
receberem

alimentação,

atendimento

médico-odontológico

e

transporte,

tudo

gratuitamente. Além do ensino fundamental, do Pré à 8a série, a Fazenda Escola oferece
ensino pré-profissionalizante em diversas oficinas, tais como marcenaria, computação,
horticultura, cerâmica, fiação e tecelagem, artes e ofícios, entre outras. Com isso,
procura integrá-las em suas comunidades e gerar opções para sua permanência no
campo. O Projeto além de proporcionar educação e formação de Primeiro Mundo para
crianças e adolescentes de uma realidade difícil e quase sem perspectiva, na zona rural,
também está mudando radicalmente a vida de uma comunidade inteira, mais de 240
famílias, para melhor.
Para este Projeto, que necessita de investimentos contínuos na formação de seus
profissionais, adaptações do espaço físico, 70ha, elaboração de material escolar
adequado

ao

principalmente

contexto,

é

que

a

Fundamar

recebe

contribuição

de

doadores,

através do FIA - Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente de

Paraguaçu-MG, destinando parte do seu Imposto de Renda (IR). A lei 8069/1990 que
permite às empresas, sob o regime do lucro real, deduzirem 1% do IR devido e até 6%
para pessoas naturais, que façam declaração completa, constitui um incentivo fiscal, que
contribui para a manutenção, fomento e crescimento de uma Escola Rural que se
preocupa primordialmente com a educação infantil, desde 1983.
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