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REFORÇO DE CONTEÚDO
da Cisco Systems Brasil onde conversaram sobre o
mercado de T.I. Durante a conversa podemos destacar
o momento de troca entre os jovens e a equipe da
Cisco Systems Brasil, onde puderam expressar
suas expectativas sobre o mercado de trabalho.

Os alunos do curso de Manutenção de Computadores
foram até o escritório da Cisco, no último dia 9 de agosto
para participar de algumas atividades que reforçam
os conteúdos desenvolvidos ao longo das aulas.
Além de conhecer toda a estrutura das instalações da
Cisco Systems Brasil, os alunos participaram de uma
sessão de telepresença com Flávio Provedel, gerente

CASO DE SUCESSO

Para finalizar todos participaram de uma
palestra com Gustavo Santana, Arquiteto de
Soluções de Data Center da Cisco Systems Brasil.
Nossa parceria com a Cisco Systems Brasil
potencializa o desenvolvimento do aprendizado
dos jovens a partir da aproximação com a rotina
real de uma empresa possibilitando que os jovens
se projetem num futuro próximo e estimem uma
carreira profissional de sucesso e dedicação.

O trabalho com educação é cercado de momentos
especiais.
Cada
resultado
positivo
fortifica
os
profissionais envolvidos e faz com que os caminhos
seguidos pela instituição sejam ampliados e cada vez
mais focados em prol do desenvolvimento humano.

Um dos casos de sucesso e orgulho de toda a equipe da Vida
Jovem é o Pablo Gregory Soares de Oliveira. Ele entrou na
associação no ano de 2012 para fazer o curso de Manutenção
de Computadores e sempre demonstrou muito interesse
pelas atividades e principalmente pelo mundo profissional.

Todos os anos a Vida Jovem atende diretamente um
grande número de jovens. Cada um deles apresentam
perspectivas diferentes. Alguns entram no curso escolhido
porque a mãe insistiu, ou porque o amigo veio. Já outros
querem trabalhar, almejam uma profissão. O nosso
papel é incentivar que todos queriam se desenvolver
profissionalmente e também humanamente, por isso
cada atividade elaborada pela equipe da associação é
pensada minuciosamente com objetivos claros e intensos.

Quando finalizou o curso deixou claro que sua meta maior
era iniciar uma graduação e conseguir um bom trabalho na
área. Pablo entrou em um processo de trabalho voluntário
aqui na Vida Jovem durante alguns meses e logo em
seguida a associação batalhou e conseguiu parceiros que
financiaram a bolsa de estudos em um curso de graduação.
Hoje o Pablo estuda, trabalha e é um parceiro da Vida
Jovem prestando serviço voluntário nos nossos eventos.

EVENTO DE 26 ANOS DA VIDA JOVEM
Na noite de sábado, 24 de agosto, realizamos o evento de
26 anos da Vida Jovem. Durante vários meses a equipe da
associação, voluntários e parceiros trabalharam para que
o evento fosse inesquecível e repleto de atrações especiais.

A noite foi fantástica com apresentações artísticas e musicais,
além de um delicioso coquetel seguido de um jantar.
Sem dúvida a grande atração da noite foi a diversidade e
quantidade de ofertas nos leilões silencioso e ao vivo. A
parceria com inúmeras empresas, que acreditam no trabalho
que a Vida Jovem realiza ao longo de sua caminhada, foi

fundamental para que os mais de 600 convidados pudessem
desfrutar de uma noite deslumbrante e de sucesso!
Esse evento é realizado todos os anos com o intuito de arrecadar
fundos para a Vida Jovem. Além disso, é um momento onde
a associação fica cercada de pessoas que se preocupam
com um mundo mais digno e igualitário. Agradecemos
imensamente os 75 voluntários que se dedicaram com muito
profissionalismo para que tudo funcionasse perfeitamente.
Quem ganha são os jovens! Que venham os 27 anos!
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