Feira de Carreiras apresenta caminhos para jovens mais vulneráveis entrarem
no mundo trabalho
Evento online e gratuito acontece na sexta-feira (28), e marca o encerramento do projeto
Engaja, realizado pelo UNICEF em parceria com CIEDS e Saint-Gobain.
São Paulo, 26 de maio de 2021 – Nesta sexta-feira (28), a partir das 10h, jovens em situação de
vulnerabilidade de São Paulo (SP) são os convidados da Feira de Carreiras do projeto Engaja,
realizado pelo UNICEF em parceira com CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento) e a Saint-Gobain. O evento online será transmitido nos canais digitais do
UNICEF Brasil e contará com a participação de empreendedores com histórias inspiradoras,
divulgação de oportunidades, bem como discussões sobre políticas públicas de inserção de
adolescentes e jovens mais vulneráveis no mundo do trabalho.
Com apoio da iniciativa 1MIO, o evento visa é estimular que adolescentes tenham contato com
profissionais de diversas áreas, inclusive algumas menos convencionais, mas que são tendências
de futuro, além de orientações sobre o mundo do trabalho, desenvolvimento profissional e
carreiras.
“A pandemia tem afetado duramente o acesso de adolescentes e jovens à educação e à renda. É
urgente ofertar oportunidades para que cada um deles possa ter acesso a uma educação de
qualidade, seja incluído digitalmente e conte com oportunidades decentes no mundo do
trabalho, adequadas à sua faixa etária”, explica Florence Bauer, representante do UNICEF no
Brasil, que participará da mesa de abertura do evento.
A programação contará com bate-papos sobre as relações de trabalho e a juventude, as
possibilidades de capacitação e inclusão produtiva, garantia de direitos, além da participação da
influencer e embaixadora do UNICEF, Thaynara OG, e da diretora executiva, Mônica de Souza, da
Maurício de Souza Produções.
Esta iniciativa é um exemplo prático do propósito da Saint-Gobain Making the World a Better
Home em ação. “Por meio do Engaja, buscamos tornar concreto nosso objetivo mais inspirador
de contribuir para que todos vivam em um mundo melhor e mais inclusivo. Nosso objetivo é
ajudar os jovens na formação profissional e no desenvolvimento de habilidades que os capacitem
para terem uma carreira mais promissora e, com isso, abrir novas frentes de oportunidades em
suas vidas”, declara Thierry Fournier, CEO para Brasil e América Latina da Saint-Gobain, e também
palestrante no evento.
“É de extrema importância oferecermos alternativas e soluções para esses jovens, sobretudo
num período tão grave como o atual. Uma geração inteira está vivendo cada vez mais o
acirramento das desigualdades sociais. Essa parceria oportuniza a criação de tecnologias sociais
de impacto, e a Feira de Carreiras é mais uma ocasião que aponta caminhos para as juventudes,
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ofertando oportunidades e fortalecendo a confiança no futuro”, completa Vandré Brilhante,
presidente do CIEDS, que também estará presente no painel de abertura.
A “Feira de Carreiras ” integra o projeto Engaja, promovido desde o início do ano pelo UNICEF,
pelo CIEDS e pela multinacional Saint-Gobain, com o objetivo de levar inovação, educação,
profissionalização e preparação para o mundo do trabalho a adolescentes vulneráveis de cinco
territórios de São Paulo: Grajaú, Jardim Ângela, Brasilândia, Cidade Tiradentes e Tremembé. O
projeto apoia adolescentes e jovens por meio do desenvolvimento de competências para a vida,
habilidades para o empreendedorismo social e fomento à busca por oportunidades de formação
educacional.
Serviço
O quê: Evento gratuito “Feira de Carreiras”
Quando: 28 de maio, a partir das 10h
Onde: Online (https://www.youtube.com/user/UNICEFBrasil)
Público: jovens de todas as idades e localidades do país
Informações para imprensa:
 Immaculada Prieto (UNICEF) – iprieto@unicef.org | (21) 98237 0856
 Mariana Alecrim e Juliana Castro (CIEDS) – imprensa@cieds.org.br
 Joelma Amaral (Saint-Gobain) – saint-gobain@webershandwick.com| (11) 98335 0082
Confira a programação completa:


10h às 11h | Painel “Juventude e Trabalho” com Florence Bauer, Representante do
UNICEF no Brasil; Thierry Fournier, CEO para Brasil e América Latina da Saint-Gobain;
Vandré Brilhante, Diretor-Presidente do CIEDS, e Lais Ivo, jovem participante do projeto
Engaja, com mediação de Leticia da Cabanagem, Membro do Conselho Consultivo Jovem
do UNICEF.



11h às 12h | Mesa “Formação e Profissionalização” com; Monica Weinstein, conselheira
do Instituto e co-criadora do método Alicerce; César Martins, da Future Dojo, e Nataly
Nunes, participante do projeto Engaja e criadora do projeto EngGrajaX, com mediação de
Joana Amaral, Oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do UNICEF.



12h às 12h30 | Atração Cultural.



15h às 16h | Mesa “Inclusão produtiva na perspectiva de direitos” com Gabriel Medina,
Analista Sênior no Instituto Unibanco; Juliana Lins, do Coletivo Aprendiz - Programa de
Aprendizagem do CIEDS; Ágatha Rocha, do Instituto Legado de Empreendedorismo Social,
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com mediação de Rafael Biazão, Vice-Presidente da Comissão de Inclusão Produtiva do CONJUVE.


16h às 17h | Mesa “História Empreendedora” com Thaynara OG, apresentadora, atriz,
influenciadora digital, youtuber e advogada; Mônica de Souza, diretora executiva da
Mauricio de Sousa Produções, com mediação de Leonardo José, especialista de novos
negócios do CIEDS e Adriana Alvarenga, chefe do escritório do UNICEF em São Paulo



17h | Atração Cultural
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