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Conselho Gestor     

 
04/06/09   foi realizada  a     última reunião do 
Conselho Gestor com os representantes  das 
parceiras do Projeto para o encerramento  do                                         
Programa     de Alfabetização de Jovens e 
Adultos do Viena Educar. Partiu do 

envolvimento da Temática “Prevenção ao 
Trabalho Escravo” no contexto da 
alfabetização  e com várias abordagens sobre 
o processo de desenvolvimento do Programa 
incluindo Diagnóstico do nível de 
aprendizagem do aluno, motivos de evasão, 
encaminhamento dos alunos para  a EJA – 
Educação de Jovens e Adultos, que através 
da Secretaria Municipal de Educação os 
mesmos serão  inseridos diretamente nas 
escolas municipais  para dar continuidade no 
processo de alfabetização. Entre os 
participantes estavam a Drª Simone kaulkal 
Valladares - Diretora de Relações 

Institucionais, Dr. Wanderley Marcos Santos -
Procurador e Assistente de Relações 
Institucionais - Viena Siderúrgica, Exm° Sr. 
Antonio Erismar de Castro – Prefeito  em 
exercício, Sr. Sergiomar Santos - Secretário 
Municipal de Educação, Sra. Francilda Pereira 
– Coordenadora do Projeto, Sra.Thaís Braga 
– Consultora da Alfasol, Sra. Camila    
Tavares –  

Departamento de Formação e 
Acompanhamento Pedagógico – Alfasol, Sr. 
Luís Machado OIT e  Sra. Maria de Fátima 
Tavares - Secretaria  Municipal de Educação 
dentre outros. O Projeto além de reduzir o 
analfabetismo no Município proporciona o 
conhecimento na Prevenção ao Trabalho 
Escravo e no  Desenvolvimento Sustentável. 
_____________________________________ 

Culminância 

 

04/06/09 _  Nesta tarde teve a presença da 
Comunidade e de algumas Instituições no 

espaço do Viena  Educar para prestigiar os 
trabalhos desenvolvidos pelos alunos do 
Programa de Alfabetização onde puderam 
mostrar  os frutos de um trabalho que durou 8 
meses. Nesse evento foram  expostos temas 
fundamentais dentre eles:Trabalho Escravo, 
Trabalho Degradante, Desmatamento, Água e 
Reciclagem. Os visitantes desfrutaram  de 
momentos agradáveis dando uma atenção 
especial aos temas  relevantes que 
contextualizam a realidade em que vivemos, 
principalmente a questão do   Desmatamento 
que vem causando sérios problemas  
ambientais. Por isso, a exposição focou 
também o Desenvolvimento Sustentável 
através  do Viveiro de mudas de  eucaliptos 
da Viena Siderúrgica que além de estar 
voltado para o reflorestamento busca a Auto 
Sustentabilidade na produção do carvão 
vegetal. 
_____________________________________ 

Entrega de Certificados 

 
04/06/09 – Momento especial, Dra. Simone 
Valladares entrega  Certificado  ao aluno do 
Programa de Alfabetização Sr. Carlos 
Henrique da Silva Dias, ao lado está o Sr. 
Luís Machado representante da OIT, nessa 
finalização do Módulo de 2008, segunda 
etapa  do      Projeto.  
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253 alunos concluíram o curso de 
Alfabetização e receberam o Certificado de 
participação  por estarem aptos  a exercer o 
papel de cidadão. Esse Projeto permite a 
inclusão social e com certeza um modelo de 
alfabetização que prepara esse público alvo 
para a vida e o trabalho. 
 

Na foto acima o registro do Dr. Juarez 
Linhares - Diretor de Produção da Viena 
Siderúrgica fazendo a entrega do Certificado 
à uma das concludentes do curso.   
 
Na sequência a Sr.a Francilda Pereira – 

Coordenadora 
Municipal do 

Projeto 
entrega o 
Certificado à 
uma das 

concludentes 
do curso. À 

direita o registro de outros alunos em uma 
das salas com seus respectivos certificados. 
 

 

 

Alunos em salas de aula 
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Alguns Trabalhos 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


