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No mercado de trabalho, egressos da FASE buscam recomeço
Após cumprir medida socioeducativa ou conquistar 
semiliberdade, jovens encontram na profissionalização e 
nas vagas de emprego a oportunidade de mudar de vida

O Programa de Oportunidades 
e Direitos, o POD Socioeduca-
tivo, é realizado pela Secretaria 
de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos e pelo CIEE-RS. Ele 
atua no acesso aos direitos de 
adolescentes e jovens egressos 
da Fundação de Atendimento 
Socioeducativo do Rio Grande 
do Sul (FASE), promovendo 
oportunidades de reinserção so-
cial e escolar, além de estimular 
o ingresso na profissionalização. 
Segundo a pedagoga, Denise 

Na área de alimentos, egressos da FASE têm primeiro emprego
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“Fiz coisas erradas, paguei pelo 
que fiz, mas nesse momento da 
minha vida, tô tendo a oportu-

nidade de seguir outro caminho, que 
eu deveria ter seguido sempre. Em 
certo momento, optei por atitudes 
erradas, mas voltei a fazer o que acho 
certo e tô, agora, com um emprego de 
carteira assinada”. Esse é o relato de 
Daniela*, 17 anos, egressa da Funda-
ção de Atendimento Socioeducativo 
do Rio Grande do Sul (FASE). Uma 
escolha errada fez com que ela cum-
prisse a medida socioeducativa, em 
Porto Alegre, mas a vontade de mu-
dar e a dedicação nos estudos fizeram 
com que ela hoje esteja empregada. 
Assim como Daniela, tantos outros 
jovens que já passaram pela FASE 
ou estão terminando de cumprir a 
medida socioeducativa sonham em 
ter um trabalho, voltar para a cidade 
onde suas famílias moram e, princi-
palmente, se reinserir socialmente. 

Entre as iniciativas que estimulam 
e ajudam na inserção e qualificação 
desses jovens está o Programa de 
Oportunidades e Direitos, o POD 
Socioeducativo, realizado em parce-
ria com o Centro de Integração Em-
presa Escola do Rio Grande do Sul 
(CIEE-RS). Através dele, os egressos 
da FASE participam do programa Jo-
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“No futuro, quero 
fazer um curso de 

cabeleireiro, pois me 
identifico com essa 
parte de desenho e 
corte masculino e, 
assim, me realizar 
profissionalmente.

EDUARDO, 18 ANOS
jovem egresso da FASE

“Lembro que 
perguntava à Denise 

todo dia quando 
ia conseguir um 

emprego. Ela dizia que 
estava tentando, mas
o problema ainda era 

o preconceito por 
eu vir da FASE.

GABRIELA, 17 ANOS
jovem egressa da FASE
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vem Aprendiz, no qual realizam uma 
capacitação profissional, com aulas 
teóricas uma vez na semana e um 
encontro extra por mês, além de vi-
venciarem a prática, trabalhando em 
uma empresa que os contrata. “Eles já 
ingressam nos cursos, enquanto estão 
na FASE. Quando eles passam para 
a extinção da medida socioeducativa, 
para a semiliberdade ou liberdade 
assistida, oferecemos a oportunidade 
de continuarem os cursos e obterem 
o certificado”, explica a pedagoga do 
POD, Denise Santiago. 

Segundo Denise, Santa Cruz é o 
único município que recebeu egres-
sos da FASE e os empregou através 
do POD Socioeducativo, no Vale do 
Rio Pardo. Hoje, entre os dois jovens 
que participam do programa na ci-
dade está a Daniela., mas também o 
Eduardo*, 18 anos. Após ingressarem 
no curso de Técnico em Alimentos, 
no CIEE, eles receberam a oportuni-
dade de trabalhar na Secretaria Mu-
nicipal de Políticas Públicas: Daniela 
junto às nutricionistas da Prefeitura 
e Eduardo no Banco de Alimentos. 
“Ficamos muito felizes que essas 
portas tenham sido abertas pra eles, 
porque não são todos os municípios 
que querem receber egressos da 
FASE. Nós já tentamos em outros 
locais, mas sempre esbarramos em 
questões como o preconceito”, re-
vela Denise. Para Guiomar Rossini 

Oportunidade para mudar de vida
Quando chegou na FASE, em 

2016, a vida de Eduardo começou 
a mudar de rumo: ganhou docu-
mentos novos, voltou para a escola 
e recebeu sua primeira carteira de 
trabalho, além da oportunidade 
de se profissionalizar. Enquanto 
estava em Porto Alegre, preparava 
pizzas, tortas e bolos na cozinha 
industrial da FASE. Mas foi no 
Banco de Alimentos, em Santa 
Cruz, que o jovem, de 18 anos, teve 
seu primeiro emprego com carteira 
assinada. Trabalhou na Secretaria 
de Políticas Públicas de fevereiro a 

setembro de 2019. “Aprendi sobre 
o controle dos produtos e a cuidar 
a validade. Descarregávamos os 
alimentos doados e fiscalizávamos 
cada um, organizando o estoque 
depois”, revela. Nesse período, 
conquistou o carinho dos colegas 
de trabalho. “Ele era muito pres-
tativo, calmo e tranquilo. Sempre 
estava disposto a ajudar”, frisa 
Guiomar.

Hoje, Eduardo mora em Arroio 
do Meio, sua cidade natal, desde 
que recebeu a extinção da medida 
socioeducativa. Agora, Denise con-

ta que o desafio do CIEE é encon-
trar um novo emprego para ele em 
Arroio do Meio. “Queremos que os 
empresários de lá deem essa opor-
tunidade a esse jovem que quer 
mudar de vida”, revela a pedagoga. 
Frequentando o 7º ano do Ensino 
Fundamental, e o curso em Técnico 
de Alimentos do CIEE, Eduardo 
quer encontrar logo um emprego. 
“No futuro, quero fazer um curso 
de cabeleireiro, pois me identifico 
com essa parte de desenho e corte 
masculino e, assim, me realizar 
profissionalmente”, completa. 

Machado, secretária da pasta que 
empregou os jovens, a experiência 
tem sido maravilhosa. “É um grande 
projeto. Espero poder receber mais 
adolescentes vindos da FASE e aju-
dar mais. Esse foi um começo e, de 

agora em diante, todos que vierem 
serão bem-vindos”, afirma.

No primeiro emprego, chance de mostrar potencial

Daniela, 17 anos, ganhou o 
direito à semiliberdade no ano 
passado e, desde então, recebeu 
sua primeira carteira de traba-
lho. Iniciou o curso de Técnico 
em Alimentos, aplicando os 
conhecimentos na cozinha in-
dustrial da FASE,  pela qual foi 
criando gosto. Até que, quando 
recebeu a extinção da medida 
socioeducativa decidiu dar 
continuidade, voltando para 
Santa Cruz, onde sua família 
mora. “Lembro que pergunta-
va à Denise todo dia quando 
ia conseguir um emprego. Ela 
dizia que estava tentando, mas 
o problema ainda era o precon-
ceito por eu vir da FASE”, conta.

No período em que perma-
neceu sob a medida socioedu-
cativa, a jovem continuou a 
frequentar a escola, concluindo 
o 9º ano do Ensino Fundamental 
e o 1º ano do Ensino Médio, em 
Porto Alegre. Agora, cursando o 
2º ano, na cidade onde cresceu, 
ela ainda sente o olhar descon-
fiado das pessoas. “Na escola é 
ruim, pelo fato de as pessoas não 
esquecerem o que tu fez. Muitas 
vezes já pensei em ir embora da-
qui por causa disso, ir para onde 
não me conhecem. Mas tenho 
que ‘matar no peito’, porque mi-
nha família vive aqui”, afirma.

Na Secretaria de Políticas Públi-
cas de Santa Cruz, ela aplica o que 
aprende no curso teórico. Entre as 
atividades favoritas, Daniela conta 
que adora ir nos projetos, conversar 
com as crianças, auxiliar nos servi-
ços e fazer o controle de estoque e de 
validade dos alimentos. Nas visitas 
que realiza, ela explica sobre a im-
portância do controle e do cuidado 
com a validade dos produtos. Além 
disso, orienta sobre o uso dos uni-

Nas visitas aos projetos sociais, jovem orienta monitoras

formes e a higienização dos espaços. 
Nesse período em que trabalha 

na Secretaria e realiza o curso, a 
jovem escreveu dois livros: um 
de receitas e outro de medidas. 
“Esse de medidas serve para saber 
quantas gramas de ingrediente 
vai em cada receita, para ficarem 
perfeitas e, para quando enviar-
mos os ranchos aos projetos, irem 
as quantias certas dos produtos”, 
explica. A nutricionista, Giovana 

jovens participaram do Progra-
ma e receberam orientação, 
apoio e oportunidades de profis-
sionalização, entre fevereiro e 
dezembro de 2018.

*A identidade dos jovens egressos 
da FASE foi preservada. Os nomes 

usados na reportagem são fictícios.

Santiago, o programa já existia 
no Estado desde 2009, mas era 
voltado somente à região me-
tropolitana. Em 2018, passou a 
abranger todo o Rio Grande do 
Sul. Dessa forma, os jovens que 
cumpriram medida de interna-
ção e de semiliberdade ganham 
acompanhamento psicossocial 
da equipe do POD CIEE após a 
extinção da medida e são enca-
minhados para cursos profissio-
nalizantes para que construam 
sua trajetória profissional.

800

jovens estão inseridos hoje no 
Programa de Aprendizagem 
Profissional, por meio das cotas 
disponibilizadas especialmente 
no setor público. 

60

em cada 10 participantes não 
retornaram à FASE. No período 
de pós-internação, eles recebem 
acompanhamento técnico para 
se ressocializar.

9

Esse é o valor recebido pelos 
jovens ingressos no Programa 
como apoio financeiro e através 
do qual eles auxiliam suas famí-
lias nas necessidades básicas.

R$ 434
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Bittencourt, é só elogios para a 
colega de trabalho. “Gostamos 
muito dela. Na primeira vez que 
saiu a campo para acompanhar 
nossos projetos, já foi ensinando 
as monitoras o que deviam fazer. 
Me impressiona a pró-atividade 
e a responsabilidade dela com as 
coisas, e isso com menos de 18 
anos, coisa que muitas vezes não 
se vê em meninas mais velhas”, 
se orgulha.  


