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A segunda edição do jornal CESAM-MG
chega com várias novidades e informações sobre o 2º trimestre de 2020. O
CESAM informa foi criado no início do
ano com o objetivo de apresentar aos
aprendizes e parceiros todas as atividades realizadas em nossa instituição,
bem como, projetos, depoimentos,
agenda cultural, dentre outros assuntos.
Todas as edições estão disponiveis em
formato digital no site e nas redes
sociais do CESAM-MG.

DIA INTERNACIONAL
DAS MULHERES - MARÇO
O Dia Internacional da Mulher é
celebrado no dia 8 de março. A
data é adotada pela Organização
das Nações Unidas e por diversos
países. Seu maior objetivo é
celebrar as conquistas sociais,
econômicas, políticas e culturais
das mulheres ao longo da história.
O CESAM-MG realizou na semana do
dia 02/03/2020 à 06/03/2020 a semana
temática sobre as mulheres. Ao longo da
semana os instrutores realizaram conversas
com os aprendizes sobre a importância da data e trouxeram histórias
de mulheres que marcaram a história do seu tempo e se tornaram
referências.
Na segunda-feira, dia 02/03/2020 o instrutor
Plínio Jorge trouxe a história da Irmã Dulce dos
pobres, primeira santa brasileira, nascida em
Salvador.

Na terça-feira, dia 03/03/2020 o instrutor Rodrigo
Motta refletiu com os aprendizes sobre a história
de Antonieta de Barros, uma grande defensora da
emancipação feminina, de uma educação de
qualidade para todos e do reconhecimento da
cultura negra, quando esses assuntos eram poucos
abordados.
Na quarta-feira, dia 04/03/2020, a instrutora Aline
Marques conversou com os jovens sobre Zilda Arns,
pediatra brasileira que foi muito além dos
consultórios. Sua Jornada nas Pastorais da Criança
e do Idoso deixaram marcas que ficarão para
sempre.
Quinta-feira, dia 05/03/2020 foi a vez de refletir com
os aprendizes sobre Heley de Abreu que dedicou
mais de 20 anos de sua vida ao ensino de crianças
de várias idades as primeiras letras, o nome das
cores, as formas geométricas. Por fim, Heley ensinou
a todos nós o valor da coragem, do heroísmo e do
amor. Por amor aos seus alunos ela lutou e deu sua
vida para salvar mais de 25 crianças
A semana se encerrou com a reflexão sobre
Greta Thunberg, uma ativista ambiental sueca.
É conhecida por ter protestado fora do prédio do
parlamento sueco, e por ser a líder do
movimento Greve das Escolas pelo Clima.
Em dezembro de 2019, foi considerada
personalidade do ano pela revista americana Time.
“O Projeto semana da mulher que aconteceu no período de
02/03/2020 à 06/03/2020 me proporcionou momentos de muitas
reflexões. Pude aprender e compartilhar muitas coisas que aprendi da
trajetória de mulheres fantásticas que nos inspiram a ser mais fortes e
a não desistirmos de continuar a nossa luta pela igualdade de direitos.
No dia 05/03/2020 fui privilegiada por poder palestrar e contar a
história de Zilda Arns, médica pediatra e sanitarista que nasceu num
período em que a mulher não era bem vista no mercado de trabalho,
enfrentou muitos desafios e dedicou sua carreira e sua vida em favor
dos pobres. Foi também fundadora e coordenadora internacional da
Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa e por seu magnífico
trabalho, indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2006.
Nesta semana, relembramos junto aos nossos jovens as muitas lutas e
conquistas das mulheres do passado que abriram caminho para
novas conquistas desfrutadas no presente e encorajando as lutas que
refletirão no futuro de muitas mulheres que ainda virão. ”
Aline Souza Ferreira Marques – Instrutora CESAM-MG

APRENDIZAGEM
REMOTA
Buscando manter a continuidade do trabalho de formação do Programa
de Aprendizagem e garantindo o cumprimento da carga horária estabelecida pela lei 10.097/2000, o CESAM-MG está realizando os seus
encontros de formação teórica com os Aprendizes através da plataforma
GoogleClassrom.
O objetivo do CESAM CONNECT é fazer com que as aulas remotas se
aproximem o máximo possível das metodologias e rotinas aplicadas nos
encontros presenciais, tendo como meta, gerar e promover o protagonismo do Aprendiz, a pastoral e a identidade institucional, baseada nos três
pilares do Sistema Preventivo de Dom Bosco: Amor; Razão e Fé. A junção
destes três pilares sustenta nossa instituição e faz com que consigamos
sempre cumprir a missão instituída por Dom Bosco, de: “Formar bons
cristãos e honestos cidadãos”.
“Estou no CESAM-MG há 3 meses e estou tendo
minha aprendizagem pelo Cesam Connect, uma
plataforma que veio para ajudar os aprendizes a
continuar a parte teórica da aprendizagem nesse
tempo de pandemia. Na plataforma temos espaço
para tirar nossas dúvidas, e fazer as atividades, as
atividades que são disponibilizadas uma vez por
semana sempre vem com apostilas completas e
bem explicativas, os instrutores estão sempre
disponíveis para ajudar os aprendizes com suas
dúvidas quanto a aprendizagem e a sua formação,
os instrutores estão sempre se dedicando a dar o
seu melhor para ajudar os aprendizes a aprenderem e usarem isso no dia a dia.
Estou muito satisfeito com o modo que o CESAM
está lidando com toda essa situação que estamos
vivendo, e agradeço a eles por estarem tão dispostos a melhorar cada vez mais e ajudar todos os
aprendizes”.
Bruno Marques, 16 anos, aprendiz da empresa Major
Drilling do Brasil Ltda

CESAM CONNECT

EXPERIÊNCIAS E DEPOIMENTOS

Diante do cenário da pandemia do novo Coronavírus o CESAM-MG
começou, no mês de março, a utilizar a ferramenta do Google Classroom
para dar continuidade as atividades teóricas dos aprendizes.
“Com o surgimento de casos ligados à pandemia do COVID-19, doença
causada pelo Coronavírus, fomos convidados a um novo desafio: o
Home Office.
Assim como no mundo inteiro, no Brasil não foi diferente, para nos
adaptarmos a essa nova rotina do distanciamento social e atividades
totalmente ou parcialmente virtuais, mas, o CESAM-MG se mostrou
aberto a esse desafio, com competência e profissionalismo, e logo se
reinventou com um método de atividades totalmente online para os
aprendizes.
Os conteúdos e atividades são lançadas na plataforma do Google
Classroom, onde os aprendizes são acompanhados minuciosamente
pelos instrutores referências que passam feedback’s constantes sobre
as atividades realizadas.
Toda a equipe pedagógica encontra-se engajada nesse novo método
minimizando os impactos e trazendo novas oportunidades de
crescimento pessoal e profissional tanto para os jovens quanto para os
colaboradores. “
Plínio Jorge Teixeira – Instrutor CESAM-MG

O Aprendiz Elison, que integra o Programa de Aprendizagem desde dezembro
de 2019, fala sobre a experiência com o CESAM Connect:
“Tem sido uma experiência maravilhosa de vida
para mim em vários sentidos, seja por conhecer
novas pessoas e lugares como também por
aprender mais a cada dia e crescer não só
profissionalmente mais também como pessoa,
porém devido a essa grande crise que o mundo
está enfrentando o isolamento foi necessário, e
mesmo assim o Cesam teve a brilhante iniciativa
de usufruir da tecnologia a nosso favor com a
plataforma virtual.
Confesso que nos primeiros momentos não achei que esse tipo de encontro
seria de grande valia, porém com os diversos temas e propostas que nos são
oferecidos eu posso experienciar o mesmo crescimento que estava tendo
anteriormente nas atividades presenciais. É algo que todos podem fazer até
mesmo aqueles que tem dificuldade pois as atividades tem propostas simples e clara e se houver alguma dúvida há sempre o suporte e feedback
tanto de instrutores como também dos próprios alunos através de
comentários e até mesmo do grupo do WhatsApp, em resumo estou muito
contente por ter um bom conteúdo a ser consumido durante esse período. ”
Elison Felipe Rodrigues Maciel, 17 anos, Toshiba/TSEA

POSSE DO NOVO INSPETOR

PE. NATALE VITALI FORTI

No dia 30 de maio de 2020 foi empossado, em uma Celebração Eucarística,
o novo inspetor Salesiano. O Pe. Natale Vitali Forti é o 14° inspetor da ISJB –
Inspetoria São João Bosco e ficará no período de 2020 – 2026.
“Eu venho à Inspetoria para caminhar junto com vocês, com os salesianos
consagrados, leigos e leigas, jovens, grupos da Família Salesiana”
afirmou o Pe. Natale ao final da celebração.
A solenidade foi transmitida pelas redes sociais, onde as comunidades e
obras da Inspetoria puderam participar, além de levar às outras obras do
Brasil e do mundo a cerimônia de posse que aconteceu no auditório do
Centro Inspetorial em Belo Horizonte/MG.

PARCERIA CESAM/MG
E MESA BRASIL
O COVID-19 mudou a realidade de
várias famílias brasileiras e pensando
nisso o CESAM-MG fechou uma
parceria temporária com o Mesa
Brasil – SESC para esse momento.
Foram várias doações recebidas e
repassadas para os aprendizes,
como utensílios de higiene hortifruti,
sorvetes, temperos dentre outros.
“Nós, do CESAM, procuramos atender
nossos jovens em toda a sua integralidade.
Muito além da capacitação profissional e, do
acesso ao mercado de trabalho, buscamos compreender os aspectos
sócio-histórico familiar em que eles estão inseridos.
Nesse sentido, a parceria junto ao SESC, através do Programa Mesa
Brasil, tem nos possibilitado oferecer aos jovens e, seus familiares,
acesso a alimentação, que por vezes tem sido escassa pela situação
de Pandemia que vivemos atualmente.
A iniciativa do SESC, em fornecer donativos as Instituições, tem feito
toda a diferença para nossa atuação e, para que pudéssemos atender
a todos, garantindo a equidade social.
Que essa parceria continue e, que possamos juntos, superar esses
momentos difíceis. Que nossos jovens nunca percam a esperança de
dias melhores e que, tenham a certeza, que o CESAM está empenhado em fazer todo o possível para eles.. Deus nos abençoe.”
Lorena Ferreira Xavier – Analista Socioeducativo CESAM-MG

“Meu nome é Eliane e sou mãe de um aprendiz, este mês nós estivemos
no CESAM para assinar alguns papéis e a gente foi surprendido com
uma doação de um pote de sorvete e um pote de açaí e eu fiquei muito
surpresa, porque desde o ínicio que eu escolhi o CESAM para colocar o
meu filho e fui sempre muito bem tratada desde a portaria até as
pessoas que me atenderam: assistentes sociais e todas as pessoas que
agregaram.
Estou dando este depoimento para agradecer todo o carinho desde o
inicio e me surpreendeu essa doação pois foi muito legal porque nós
tinhamos conversado aqui em casa e ele tinha comentado que ele
queria tomar um sorvete e aí quando a gente chegou no CESAM teve a
doação do sorvete e ele ficou muito feliz com a surpresa.
Muito obrigada. “
Eliane Aparecida de Oliveira – Mãe de Aprendiz

#TMJ CESAM
Os CESAMs juntamente com a
Pastoral da ISJB lançaram no
mês de junho o projeto
#TMJCESAM nas redes sociais.
O atual contexto da pandemia
da COVID-19 e a vivência do
distanciamento social fazem
com que a cada dia busquemos
meios de nos adaptar de forma
sadia aos apelos dessa nova
realidade.
A cada momento, suscitam em
nós diversos sentimentos e
questionamentos acerca de
como fortalecer nossa prática
educativa e pastoral na vivência
deste “novo normal”.Desafiados, pois, a manter viva a
chama do Sistema Preventivo
de Dom Bosco,
somos convocados a adaptarmos nossos métodos para que consigamos
permanecer com os corações conectados por um sinergia educativopastoral durante todo esse período de isolamento.
Pensando nisso, a Pastoral Juvenil Salesiana edificou o projeto
#TMJCESAM.
O projeto é um conjunto de ações educativas a serem desenvolvidas
pelos aprendizes dos CESAMs da Inspetoria São João Bosco. De forma
lúdica e reflexiva, cada jovem é chamado a se aventurar em uma
verdadeira “Viagem Virtual”, visitando pontos turísticos, conhecendo os
estados onde há presença do CESAM e realizando atividades que o
ajudarão em seu período de aprendizagem.
Os colaboradores e educadores, destas obras, também serão
acompanhados e receberão semanalmente mensagens de alegria e
esperança.

No dia 04 de junho de 2020 aconteceu a atividade : “Cesam no Pátio”, um
momento de interação online com os aprendizes, com o intuito de
estreitar laços e interagir com os jovens neste momento de isolamento
social.
“A Live realizada no dia 04 de junho foi muito especial e prazerosa para
toda a equipe do CESAM- MG. Foi uma forma alegre, descontraída e
interativa que encontramos para nos aproximar e matar um pouco a
saudade dos nossos queridos aprendizes. Na live tivemos a participação
do ex-aprendiz, que compartilhou um pouco sobre sua trajetória
profissional, experiência e a importância do CESAM no seu crescimento
e amadurecimento pessoal e profissional. Tivemos também, a participação do aprendiz que contou como está sendo sua nova rotina dentro
de casa e seus estudos durante este momento de pandemia.
Ao longo da nossa transmissão, os aprendizes tocaram e cantaram
lindas canções de esperança, motivando a todos que assistiam a Live
sobre a importância de mantermos a fé e acreditarmos que dias
melhores virão e que logo estaremos juntos.”
Tamara Paola Teixeira Borges – Instrutora CESAM-MG

MOMENTO COM
DOM BOSCO

Ser sinal e portador do Amor de Deus aos Jovens!
Dom Bosco
No dia 16 de Agosto de 1815 nasce Dom Bosco. Santo,
amigo, sonhador e principalmente, sinal de Deus na vida
dos jovens.
A vivência profética de Dom Bosco continua viva no meio
de nós e se reflete principalmente no serviço aos pobres
e marginalizados. Este é o objetivo do Cesam, que ainda
hoje continua dando vida ao sonho de Dom Bosco e o
contextualiza diariamente de acordo com as necessidades e desafios do mundo atual.
Todos nós seres humanos vivemos de sonhos e precisamos sonhar, com um mundo melhor, onde haja
melhores oportunidades e que sejam respeitados os
direitos e valores humanos.
O nosso maior desafio hoje, está em motivar cada jovem
a buscar ser imagem de Cristo Ressuscitado. Todos nós
temos uma missão terrena, que consiste na contribuição
da edificação de um mundo melhor, a exemplo de Dom
Bosco.
Que cada um de nós estejamos dispostos a responder
sim a esse convite e que a partir daí consigamos ser
verdadeiros sinais e portadores do Amor de Deus aos
Jovens!
Pe. Sebastião Rosário Silva
Diretor Geral – CESAM/MG

DEPOIMENTOS
“Ter tido o privilégio de iniciar
minha vida profissional no
CESAM-MG foi importantíssimo em minha vida. Hoje,
grande parte do que sou, devo
à oportunidade que foi dada.
Trabalhei como office-boy, na
extinta Telemig, no período de
1992 a 1996.
Conclui o curso de Matemática
e lecionei por 19 anos em
grandes escolas de BH.
Mais tarde, numa 2ª graduação, me formei como médico
e, atualmente, trabalho com
urgência e emergência em BH
e região metropolitana.
Muito obrigado, CESAM-MG”
Dr. Hélio Pimentel
Ex aprendiz CESAM-MG

MOMENTO COLABORADOR
“A partir do momento em que começamos a
realizar as atividades de forma remota para
atender as demandas necessárias na
manutenção da missão da nossa Instituição o
Cesam MG, me readequei no desempenhar das
tarefas. Foi uma forma que encontrei de
contribuir no enfretamento da pandemia da
covid-19.
Estamos cuidando da vida, mas não deixando que o vírus nos paralise.
Não podemos nos entregar ao pessimismo! Ver o empenho de todos os
outros colaboradores para manter a qualidade e fazer acontecer nosso
compromisso com a formação de Bons Cristãos e Honestos Cidadão
dentro da aprendizagem, tem sido muito gratificante, é como reconhecer
o quanto podemos ser mais e fazer a diferença. É uma forma de transformar tragédia em beleza, de resinificar a vida, um momento de maior
valorização do ser e de viver novas experiências, aprendendo a lidar com
a dor. Reorganizei meus horário para trabalho, atividades físicas, filmes ...
Tiro de tudo isso aprendizados que levarei pra vida, e descobrir que de
onde estivermos podemos fazer a diferença. ”
Cláudio Ildeu Costa Nascimento
Supervisor do Programa de Aprendizagem – CESAM-MG
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