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Fun da ção Con ra do Wes sel (FCW) ain da 
é uma or ga ni za ção jo vem, cri a da em 
1994. Mas es ses pou cos anos de vida 
fo ram su fi ci en tes para cum prir fi el
men te o de se jo de seu idea li za dor, 
Ubal do Con ra do Au gus to Wes sel, 

de tor nála uma ins ti tu i ção que car reie re cur
sos com “ob je ti vos fi lan tró pi cos, be ne fi cen tes, 
edu ca ti vos, cul tu rais e ci en tí fi cos”. Hoje seis 
en ti da des re ce bem uma do a ção anu al re le van
te que be ne fi cia di re ta men te 1.600 jo vens e 
cri an ças ca ren tes e 320 adul tos. A fun da ção 
ofe re ce tam bém, des de 2002, o mai or prê mio 
des ti na do à arte, à ci ên cia e à cultura no Bra sil. 
Tudo isso sem ter uma em pre sa que vise ven
der pro du tos com sua mar ca.  A FCW exis te 
para fa zer fi lan tro pia e pre mi ar ar tis tas e pes
qui sa do res ou ins ti tu tos de pes qui sa com tra ba
lhos re le van tes no país.

As en ti da des que re ce bem do a ção são as 
Al dei as In fan tis SOS do Bra sil, o Co lé gio Ben ja
min Cons tant, o Cor po de Bom bei ros da Po lí cia 
Mi li tar do Es ta do de São Pau lo, a Fun da ção 
An tô nio Pru den te, a Pro mo ção So ci al do Exér
ci to da Sal va ção e uma ins ti tu i ção de aju da a 
cri an ças ca ren tes es co lhi da anu al men te pe los 
di ri gen tes da FCW.  Este ano, a uni da de que cu i
da de cri an ças ca ren tes do Ins ti tu to do Co ra ção 
(In cor) foi a es co lhi da para re ce ber o apoio da 

fun da ção. Em 2003 fo ram do a dos R$ 480 mil: 
em 2004, a doação é de R$ 640 mil.

Os Prê mi os FCW de Arte, Ci ên cia e Cul tu ra 
ti ve ram a pri mei ra edi ção em 2002.  A se gun da 
edi ção, em 2003, des ti nou prê mio à Fo to gra fia 
Pu bli ci tá ria, na ca te go ria Arte. Em Ci ên cia e Cul
tu ra, os pre mi a dos fo ram pes qui sa do res em 
ci ên  cia e tec no lo gia e uma es cri to ra. Nes ses 
dois úl ti mos que si tos, cada um ga nhou um tro
féu e R$ 100 mil – o mai or va lor para es co lhas 
do gê ne ro do país. No caso da Ci ên cia, o sis te
ma de se le ção dos ga nha do res con tri bui sig ni
fi ca ti va men te para sua cre di bi li da de en tre a 
co mu ni da de ci en tí fi ca. Os no mes fo ram es co
lhi dos a par tir de in di ca çõ es fei tas por 24 uni
ver si da des fe de rais, cin co mi nis té ri os, três uni
ver si da des es ta du ais pau lis tas, além do Ins ti tu to 
Tec no ló gi co de Ae ro náu ti ca (ITA) e do Hos pi tal 
do Cân cer. 

Por to das es sas ca rac te rís ti cas, a FCW acre di
ta es tar con tri bu in do para o in cen ti vo de ati vi
da des que fa rão o Bra sil mai or e mais va lo ri za do 
do que é hoje.  A pre sen te edi ção des ti nase a 
di vul  gar as açõ es da fun da ção para o pú bli co 
in te res  sa do – no caso, pro vá veis can di da tos aos 
prê mi os no fu tu ro –, con tar a his tó ria de Con ra
 do Wes sel (na pá gi na 6) e apre sen tar os ga nha
do res do Prê mio FCW de 2003 (a par tir da 
pá gi na 12), co nhe ci dos este ano. •

Fundação Conrado Wessel  
apóia instituições filantrópicas  
e premia arte, ciência e cultura
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Jovem trabalhando com madeira na 
Assistência e Promoção Social do 
Exército da Salvação, apoiada pela FCW

Bombeiros brasileiros, apoiados pela 
FCW, em Sheffield, na Inglaterra: 
prêmio aos melhores profissionais
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