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MAIS UM CICLO SE FECHANDO

Depois de muito empenho, desafios, vitórias e
aprendizado, chegou a hora de finalizar os trabalhos
com mais uma turma aqui na Vida Jovem. Para
comemorar, uma formatura produzida exclusivamente
pelos alunos, que cuidaram de cada detalhe, do convite
ao cerimonial, com coordenação das educadoras Liliane
Jacinto e Samanta Mazzolini. A cerimônia foi aberta
com a exibição de vídeos produzidos nas aulas de

7

jovens da turma recém formada já
estão empregados

ALUNOS NA CISCO BRASIL
Nossos parceiros da Cisco Brasil, mais uma vez receberam
a Vida Jovem em seu escritório de São Paulo. Os alunos
do nosso curso de Manutenção de Computadores e o
educador Davi Raimondi foram recebidos para uma
conferência online com os alunos da Academia Praça do
Conhecimento - Complexo do Alemão, que estavam no
escritório da Cisco de Rio de Janeiro. Nessa conversa,
puderam trocar idéias sobre o que aprenderam e novas
maneiras de absorver o conteúdo do curso.
Obrigada, Cisco, trabalhar junto com vocês na formação
desses adolescentes e mostrá-los novos pensamentos e
possibilidades é muito enriquecedor!

Comunicação e Expressão, emocionando a todos pela
poética e atuação dos jovens. Foi uma grande festa, cheia
de homenagens e alegria. Nós ficamos muito orgulhosos
com cada turma que se forma, ver de perto esses jovens
superando obstáculos, amadurecendo, crescendo , é tão
gratificante que não conseguimos pensar em descanso,
só surgem mais idéias e novos projetos. Então, que venha
a nova turma!

TURMA NOVA, CASA NOVA!
Assim que concluímos uma turma, começamos a divulgar
nossos cursos através das palestras de sensibilização nas
comunidades do entorno. O que não esperávamos, era a
propaganda voluntária feita por ex-alunos, o que gerou
um recorde de 160 jovens inscritos, o que nos mostra
claramente que nossas metas estão sendo alcançadas
com sucesso! A nova turma já começou e já estão todos
muito entrosados!
Paralelo ao início das turmas, também mudamos de
endereço numa parceria com a FUNSAI, a Fundação
Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Agora estamos
num lugar que atende muito bem as necessidades dos
alunos, com um grande espaço de convivência. Toda
mudança necessita reformas e ajustes, que contou com
a ajuda da nossa equipe super dedicada, mas também
contamos com a doação de serviço e materiais do
nosso conselheiro Fábio Troiani da Aços Vic, que está
sempre presente nas ações da Vida Jovem, participando
ativamente! Obrigada mais uma vez, Fabio!

VOCÊ SABIA QUE PODE COLABORAR COM O
NOSSO PROJETO “DE OLHO NO FUTURO” ATÉ
O DIA 30 DE ABRIL?
O objetivo do projeto é capacitar jovens em situação de risco
social para o mundo do trabalho.

Para informações mais detalhadas, entre em contato:
Rosângela
Tel: (11) 2063-1230 ou (11) 97669-6063
gerencia@vidajovem.org

