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SEMINÁRIO DA RIAL SOBRE EMPREGO DE JOVENS 

Rio de Janeiro, 20 e 21 de maio de 2008 

 

Currículos de moderadores e palestrantes 

 

Painel 1- Trabalho decente e juventude: principais desafios e perspectivas no contexto da 

globalização e do desenvolvimento hemisférico 

Moderadora 

 

Anna Beatriz A. Waehneldt  

 
Graduada em Ciências Sociais, com especialização (pós-graduação) em Meio Ambiente e mestrado em 

Filosofia pela PUC-RJ, Anna Beatriz é  gerente do Centro Nacional de Educação a Distância do 

Departamento Nacional do Senac, sendo responsável pela coordenação dos programas nacionais 

relacionados ao desenvolvimento da modalidade de educação a distância, tais como o Programa 

Radiofônico Sintonia Sesc Senac, a Rede Sesc Senac de Teleconferências, a Rede EAD Senac de cursos 

de pós-graduação e pelo Núcleo de Estudo e Produção em Mídia e Educação do Departamento Nacional 

do Senac. 

 

Expositores 

 

Marcio Pochman - Pendiente 

 

Charlotte M. (Charlie) Ponticelli   

 

Charlotte M. (Charlie) Ponticelli foi nomeada Vice-Ministra Adjunta para Assuntos Internacionais do 

Departamento de Trabalho dos Estados Unidos em maio 2007. Antes disso, ela exerceu, por quatro anos, 

a função de Coordenadora Principal de Assuntos Internacionais de Mulheres do Departamento de Estado 

e, depois, por um ano, foi Assessora Principal da Secretaria Adjunta para População, Refugiados e 

Migração. Charlotte tem larga experiência na área do governo, tendo servido na Casa Branca (Diretora de 

Correspondência do Congresso no Escritório de Assuntos Legislativos), na Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento Internacional (USAID) (Oficial do Congresso para a América Latina e o Caribe) 

e na Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos. Também atuou como Diretora de Assuntos de 

Direitos Humanos e Mulheres no Escritório de Assuntos da Organização Internacional do Departamento 

de Estado.  

 

Charlotte Ponticelli é licenciada com honra pelo Hood College e tem mestrado em literatura espanhola 

pelo programa da Universidade de Nova York em Madrid; também estudou no programa de doutorado 

em espanhol na Universidade Católica da América. Recebeu os Altos Reconhecimentos do Departamento 

de Estado, bem como numerosos prêmios e reconhecimentos acadêmicos. 

Laís Wendel Abramo  

Socióloga, mestre e doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista 

principal da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para América Latina em temas de gênero e 

trabalho desde janeiro de 1999. Possui diversas publicações na área de mercado e relações de trabalho, 
emprego feminino e relações de gênero.  
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Foi funcionária internacional do ILPES/CEPAL, coordenadora da Comissão de Movimientos Laborales 

do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO), pesquisadora associada ao Programa 

Regional de Emprego para América Latina e Caribe (PREALC-OIT) e da Equipe Técnica 

Multidisciplinar da OIT em Santiago (Chile), pesquisadora e membro do Conselho Consultivo do Centro 

de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC), São Paulo, (Brasil), professora da Pontifícia 

Universidade Católica de S.Paulo, 1986, professora Titular da Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, 1984-1986. 

 

 

Painel 2- Promoção de parcerias voltadas para a geração de trabalho decente e produtivo para a 

população jovem: estratégias, experiências e resultados 

 

Moderador  

 

Marcelo Côrtes Neri  

 

Marcelo Côrtes Neri é diretor do Centro de Políticas Sociais, ligado ao Instituto Brasileiro de Economia, e 

Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE), ambos ligados à Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Ph.D em Economia pela Universidade de Princeton, atuou como pesquisador na Diretoria de 

Estudos Sociais do IPEA. Suas principais áreas de atuação são: avaliação de programas sociais, 

mensuração de pobreza e desigualdade, economia do trabalho e microeconomia. Submete regularmente 

artigos em publicações nacionais e internacionais. Seu paper chamado "Think Global, Act Local: Social 

Credit based on MDGs" ganhou o prêmio do Global Development Network, realizado em Dakar em 

janeiro 2005.  

 

Algumas de suas pesquisas estão ligadas às mais importantes ONGs do Brasil, como o Mapa da Exclusão 

Digital com o Comitê para Democratização da Informática (CDI); O Mapa do Fim da Fome II com a o a 

Ação da Cidadania. O autor integra o Conselho da Ação da Cidadania. 

 

Livros publicados recentemente são: “Retratos da Deficiência” (2003), “Cobertura Previdenciária: 

diagnostico e propostas” (2003) e “Microcrédito, o Mistério Nordestino e o Grameen Brasileiro” (2008). 

O pesquisador atua ativamente na proposta e avaliação de políticas públicas no Brasil e outros países 

como Bolívia e Suriname. Marcelo organizou o capítulo brasileiro da “Network on Inequlaity and 

Poverty” (NIP) e foi anfitrião em 2000 numa conferência internacional no Rio de Janeiro sob o comando 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Mundial.  

 

Expositores 

 

Renato Ludwig - Pendiente 

 

Ann Higdon   

 

Presidenta e Fundadora de “Soluções Melhoradas para Sistemas Urbanos” (Improved Solutions for Urban 

Systems Inc. – ISUS), organização criada em 1992 para desenvolver abordagens mais eficazes à educação 

e capacitação de jovens com problemas. Criou um programa altamente eficaz que conecta o 

desenvolvimento de jovens, o desenvolvimento da mão-de-obra e o desenvolvimento econômico para 

reconstruir vidas e comunidades. Em 1999, a organização estabeleceu o primeiro de três Institutos de 

Carreira Profissional ISUS. A idéia é um “bacharelado” high school plus – plus significando certificação, 

créditos de universidade, experiência trabalhista e mudança da visão da vida. As organizações ISUS 

receberam numerosos reconhecimentos, como o do Dayton Business Journal de Organização sem Fins 
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Lucrativos do Ano; o do Professional Builders Magazine de Reconhecimento à Excelência; e uma 

menção como Um dos Seis Programas Apoiados pelo Rotary Worldwide.  

 

Jefferson Coriteac  

 

Jefferson Coriteac, formado em administração de empresas, é o Diretor do Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos de São Paulo e Secretário Nacional de Políticas para a Juventude da Força Sindical. Com 

mais de 10 anos de experiência no movimento sindical, foi coordenador político de diversas campanhas e 

participou de inúmeras atividades de apoio aos trabalhadores. Também foi membro do Conselho do 

Programa Nacional de Primeiro Emprego (PNPE) e atualmente é Vice-Presidente da Comissão Mundial 

da Juventude da Confederação Sindical Internacional (CSI) e membro ativo da Comissão de Jovens da 

Confederação dos Sindicatos Americanos (CSA). Participou ativamente de diversos encontros de jovens 

no Brasil e em outros países das Américas e da Europa. 

 
Jorge Garcia de Alba Diaz de Sandi   

 

Jorge García de Alba é Presidente da Comissão de Desenvolvimento Empresarial e Incubadoras, 

Confederação Patronal da República Mexicana (COPARMEX). Formado em engenharia mecânico-

elétrica pela Universidade de Guadalajara, adquiriu experiência administrando os negócios familiares. Em 

1989, fundou a “Reposteria Los Chatos” em Porto Vallarta, México e, pouco depois, a União de 

Panificadores da mesma cidade. Foi Presidente do Centro Empresarial COPARMEX Vallarta de 2004 a 

2006 e atualmente é Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento Empresarial e Incubadora de 

Negócios, bem como Vice-Presidente do Conselho de Administração da União de Crédito de Porto 

Vallarta. Foi Conselheiro de CEDEM, do Conselho de Vinculação do CECATI, CONALEP e CECYTEC. 

É membro do patronato do Instituto Tecnológico Superior de Porto Vallarta e foi eleito “Executivo de 

2000” na mesma cidade. Participou como palestrante de diversos congressos e eventos nacionais e locais. 

 

 

 

Painel 3- Desenvolvimento e promoção de políticas, estratégias e serviços integrados 

 

Moderador 

 

Gregg Weltz   

 

Gregg Weltz tem mais de 14 anos de experiência no campo do desenvolvimento nacional e internacional 

de jovens, incluindo especialização em desenvolvimento de políticas, implementação e gestão de 

programas no nível local e nacional. Atualmente, Gregg é Diretor da Divisão de Serviços para Jovens, do 

Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Como Diretor, ele supervisiona cerca de 1 bilhão de 

dólares em recursos no âmbito da Lei de Investimento em Mão-de-Obra e a Iniciativa do Presidente sobre 

a Reintegração de Prisioneiros. Em 1998, trabalhou no Escritório de Políticas, do Departamento de 

Trabalho, e foi membro importante do grupo legislativo, responsável pelo desenvolvimento da atual 

política sobre emprego e treinamento nacional de jovens sob a Lei de Investimento em Mão-de-Obra. 

Iniciou sua carreira federal no governo em 1997, como Bolsista da Administração Presidencial. Gregg 

também possui experiência direta na programação do desenvolvimento de jovens. Exerceu por cinco anos 

a função de Diretor do Programa da Juventude de uma organização local no norte de Califórnia, na qual 

trabalhou diretamente com jovens em risco. Trabalhou ainda durante 18 meses como professor de escola 

secundária em Zimbábue. Em 2002, o Departamento de Trabalho lhe deu uma assessoria temporal no 

United States Peace Corps como perito de emprego para jovens, posto em que explorou o programa de 

emprego para jovens, dentro e fora de Peace Corps. Weltz representou o governo dos Estados Unidos em 

diversos foros de emprego juvenil na Organização Internacional do Trabalho em Genebra, Suíça. Obteve 
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o mestrado em gestão de serviços para a juventude na Heller School of Social Welfare da Brandeis 

University.  

 

Expositores 

 

Maria José Vieira Féres  

 

Maria José Vieira Féres é licenciada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde 2004 é 

Chefe da Assessoria Especial da Secretaria-Geral da Presidência da República e Coordenadora Nacional 

do ProJovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Exerceu diversos cargos públicos, entre os 

quais se destacam os de Secretária da Educação Infantil e Fundamental do Ministério da Educação, 

Membro do Conselho Nacional de Educação e Diretora do Departamento de Planejamento Educacional 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal.  É Professora do Departamento de História do Instituto de 

Ciências Humanas e de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora e recebeu várias Condecorações 

por seu trabalho público em favor da educação, como a Ordem do Mérito Educacional. Grau da Grande 

Medalha - Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

Clara Inés Restrepo    

 

Clara Inés Restrepo é consultora sênior e Subdiretora do Programa Entra 21. Além do trabalho que realiza 

em projetos de desenvolvimento em diversos países, é responsável pelas atividades de fortalecimento e 

assistência técnica do programa. Clara foi Fundadora e Diretora Executiva da Corporação PaisaJovem, a 

primeira organização sem fins lucrativos com parcerias público-privadas entre o governo da Colômbia e a 

Alemanha em prol da juventude. PaisaJovem é integrada por uma rede de 50 organizações e sua missão é 

contribuir para o fortalecimento organizacional e social de entidades públicas e privadas que trabalham 

com jovens na cidade de Medellín. 

 

Clara também atuou como Oficial Principal de Programas no Conselho Presidencial para Medellín e Área 

Metropolitana, um programa especial criado pelo governo nacional para trabalhar em problemas de 

reconstrução e paz. Outras experiências incluem a direção executiva da Fundación Solidaria la Visitación, 

uma organização sem fins lucrativos criada para abordar a realidade das crianças e jovens de Medellín, e 

consultoria em diversas organizações e fundações. Trabalha com a organização Americas Kelegg Fellow 

em desenvolvimento internacional e recebeu seu mestrado em administração de planejamento social como 

estudante Fulbright do Boston College. Obteve sua licenciatura em trabalho social pela Universidade 

Pontifícia Bolivariana de Medellín, Colômbia.  

 

Ignacio Canales Molina   

 

Desde 2002, Ignacio Canales Molina está à frente da Direção Nacional do Chilecalifica, programa 

triministerial, dos Ministérios da Economia, da Educação e do Trabalho e Previdência Social do Chile. 

Entre 1990 e 2002, trabalhou na Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Administrativo, 

subordinada ao Ministério do Interior, na qual foi assessor profissional e, em seguida, encarregado da 

administração central de diversos programas para a melhoria urbana, Chefe do Departamento de 

Investimentos, Coordenador do Gabinete do Subsecretário e Chefe da Divisão de Fortalecimento 

Institucional e Financeiro. 

 

De 1992 a 1995, trabalhou como pesquisador em projetos Fondecyt, para o Instituto da Moradia da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Chile. Na mesma faculdade, foi docente do 

curso de Investimento Público. De 1998 a 2000, foi docente do Instituto de Ciência Política da 

Universidade do Chile, nas cátedras de Governo e Administração Regional e de Investimento Público 

Regional. Ignacio é Engenheiro Civil, com especialização em construção, pela Universidade Católica do 
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Chile. Tem um mestrado em direção de empresas construtoras e imobiliárias da Universidade Politécnica 

de Madrid e pós-graduação em urbanismo e desenvolvimento local pela Universidade Católica do Chile. 

 

Norma Añaños Castilla  

 

É formada em ciências da educação, com mestrado em gestão de programas e projetos sociais e 

especialização em planejamento da educação e tecnologia educativa, sociodemografia e gestão social e 

gênero. Norma Añaños tem ampla experiência na docência, especialmente na formação de docentes, e 

também na elaboração, gestão e avaliação de projetos de desenvolvimento social nas áreas de educação, 

emprego e população e desenvolvimento. Acumula ampla experiência em postos de alta direção no setor 

público e cooperação internacional em diversas agências, como UNESCO, UNFPA das Nações Unidas e 

COSUDE, bem como em consultorias internacionais nas áreas de educação e formação profissional no 

Equador, na Bolívia e na Nicarágua. 

 

Atualmente, é Diretora Executiva do Centro de Serviços para Capacitação Trabalhista e Desenvolvimento, 

tendo antes trabalhado no Programa de Capacitação da Agência Suíça para o Desenvolvimento e a 

Cooperação – COSUDE– em Lima, Peru. 

 

 

 

Painel 4- Empreendedorismo juvenil: criação de formas alternativas de trabalho decente e 

produtivo 

 

Moderador 

 

Gustavo Gimenez Nonato 
 

Gustavo Gimenez Nonato é graduado em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo e graduando em Economia pela Universidade de São Paulo – USP. Servidor de carreira do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, desde 2006 exerce a função de Assessor 

da Diretoria de Micro, Pequenas e Médias Empresas e Coordenador-substituto do Artesanato, atuando em 

políticas públicas relacionadas ao Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

Arranjos Produtivos Locais, Extensionismo Industrial Exportador e Artesanato. 

  

De 2003 a 2005 trabalhou na Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX em 

questões relativas ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações – COFIG, responsável pelo 

enquadramento de operações do Programa de Financiamento às Exportações – PROEX e do Fundo de 

Garantia das Exportações – FGE.  

 

Expositores 

 

Camilo Montes  

 

Engenheiro Administrador pela Escola de Engenharia de Antióquia, com pós-graduação em Economia 

pela Universidade dos Andes em Bogotá. A partir de 2002, foi Assessor do Despacho do Diretor Geral do 

Serviço Nacional de Aprendizado da Colômbia (SENA) para a Política Nacional de Criação e Incubação 

de Empresas e aplicação das novas tecnologias nos processos de formação profissional. Atualmente, é 

Diretor do Sistema de Formação para o Trabalho. É catedrático de algumas universidades colombianas e 

foi conferencista em múltiplos eventos sobre empreendimento, formação profissional e educação na 

Colômbia e em outros países da América Latina.  
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Federico Ludueña  

 

Ocupa, atualmente, o cargo de Coordenador do Programa Jovens com Mais e Melhor Trabalho, do 

Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social da Argentina. Em 2006, trabalhou como 

Coordenador Geral da Diretoria da Juventude da Cidade de Buenos Aires e foi Coordenador do Projeto 

Nacional de Inclusão Juvenil (INCLUIR) do Ministério de Desenvolvimento Social da Nação em 2004. 

Federico Ludueña também respondeu pelo planejamento da Diretoria Nacional da Juventude do 

Ministério de Desenvolvimento Social da Nação e possui extensa experiência como avaliador de projetos 

do Programa de Fortalecimento Institucional e de Apoio ao Entorno Produtivo das Províncias de Menor 

Desenvolvimento Relativo, do Ministério de Economia da Argentina. Recebeu sua licenciatura em 

sociologia pela Universidade de Buenos Aires e seu mestrado em desenho e gestão de programas e 

políticas sociais pela FLACSO.  

 

Antônio Túlio Lima Severo  

 

Antônio Severo é gerente de novos negócios com ênfase em estratégias e liderança dinâmica. Possui 

ampla experiência em execução de idéias e no aproveitamento de oportunidades para estabelecer negócios 

enfocados em carteiras e relações de comercialização. É defensor apaixonado do espírito empreendedor e 

de sua cultura e educação no Brasil. Tem atuado como conselheiro para o desenvolvimento e orientação 

de jovens empreendedores, associações de empreendedores e grupos de discussão sobre políticas públicas 

para os jovens do Brasil. Sempre defendeu a idéia de que o “trabalho” já não existe e que só restam 

“oportunidades de trabalho”, com as quais as pessoas devem demonstrar como ajudar as empresas e 

alcançar seus objetivos. Antônio é fundador da AJE-Rio (Associação de Jovens Empreendedores do Rio 

de Janeiro), CONJOVE – Conselho Nacional de Jovens e YABT Brasil, da organização Jovens 

Empresários das Américas na OEA.  

 

Participou da criação e fundação da CONAJE – Confederação Nacional de Jovens Empresários, a 

organização de jovens empreendedores mais importante do Brasil. Obteve diversos certificados em 

administração de programas e recebeu a Medalha Pedro Ernesto, na Câmara de Vereadores do Rio de 

Janeiro, como reconhecimento pela melhoria da educação de empreendimento e pelo décimo aniversário 

da Fundação de AJE-Rio – Associação de Jovens Empreendedores do Rio de Janeiro, em dezembro de 

1996. Esta medalha é o reconhecimento mais importante outorgado a um cidadão no município do Rio de 

Janeiro desde 1980.  

 

Antônio Severo sempre acreditou e trabalhou na melhoria da qualidade da educação e da educação 

empreendedora, como aquilo que permite o desenvolvimento de um país como o Brasil, considerando-se 

que a educação gera novas oportunidades e expectativas na vida das pessoas.  

 

Aldain Reid   

 

Atualmente, Aldain Reid é  Presidente da Associação de Jovens Empresários da Jamaica (YEA), 

organização sem fins lucrativos cuja missão é apoiar jovens empresários. Essa associação está voltada 

para empresários com menos de 45 anos e oferece a seus membros oportunidades de aprender das 

experiências de cada um à medida que seus negócios crescem. Participa muito ativamente da subsidiária 

Jamaicana da Resource Development International (RDI), importante instituição de educação à distância 

no nível mundial, com sede no Reino Unido. Aldain introduziu a RDI no mercado jamaicano em abril de 

2004 e, desde então, o número de estudantes locais registrados nos melhores programas de licenciatura e 

mestrado das universidades no Reino Unido cresceu rapidamente, ultrapassando o número de 700. 

 

Como Presidente da Associação de Jovens Empresários da Jamaica (YEA), Aldain tem acumulado uma 

ampla experiência em empreendimento e qualidades de liderança. Assegura que “Como empresários 
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jovens, nós nos vemos como sócios trabalhando para o desenvolvimento da nossa nação. Propomo-nos 

aproveitar a riqueza dos recursos da nossa filiação para criar uma voz de credibilidade para o 

empreendimento na Jamaica. Trabalhando em sociedade com outras associações de negócios do setor 

publico e privado, procuraremos criar uma visão nacional para as gerações atuais e futuras”. 

 

Aldain é licenciado em negócios com honra pela Universidade das Índias Ocidentais e está atualmente 

concluindo um MBA pela Universidade de Leicester (UK). 

 

 

 

Painel 5- Estratégias de inclusão laboral dos grupos de jovens mais vulneráveis 

 

Moderadora  

 

Marcia Leite Arieira   

 

Marcia Leite Arieira é especialista sênior em desenvolvimento social do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Tem ampla experiência nos sistemas de proteção social e liderou numerosos projetos 

do BID relacionados com os fundos de investimento social e com a inclusão social; atualmente, é líder da 

equipe de um projeto sobre políticas integradas para adolescentes e jovens em Fortaleza, Brasil. Foi vice-

diretora de pesquisas econômicas, demográficas e sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (o 

órgão do censo brasileiro) e tem sido uma pesquisadora prolífica das estatísticas sociais. Foi professora de 

sociologia da educação, de métodos qualitativos de pesquisa em ciências sociais e de antropologia, entre 

outras matérias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcia Ariera tem o Ph.D. em sociologia pela 

Northwestern University e o mestrado em antropologia social pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 
 

Expositores: 

 

Giovanni Harvey  

 

Subsecretário de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial da Presidência da República. Fundou a Incubadora Afro Brasileira, primeira incubadora 

de negócios com viés étnico no Brasil e foi membro do "civil society forum" acreditado junto ao 

International Monetary Fund e ao World Bank. Foi Assessor Especial da Secretaria Executiva da 

Governadora do Estado do Rio de Janeiro, no Governo Benedita da Silva, Superintendente da Secretaria 

de Estado de Direitos Humanos, na gestão do Senador Abdias do Nascimento e Diretor de Recursos 

Humanos da Companhia Mercantil Itaipava. ..Possui " expertise" Economia do Trabalho. 

 

Richard R. Ramos 

 

Richard Ramos é um reconhecido perito nos Estados Unidos em prevenção de formação de quadrilhas e 

um dos porta-vozes líderes da comunidade latina. Com mais de 28 anos de experiência, Richard traz uma 

voz fresca de liderança e uma visão que inspira e instrui os indivíduos, as famílias e as comunidades sobre 

a maneira de abordar problemas atuais e desenvolver uma melhor qualidade de vida para todos. Richard 

escreveu três livros: dois sobre a prevenção de formação de quadrilhas e um sobre como ser um grande 

líder latino. É o fundador e Presidente da Coalizão Latina para a Fé e Liderança Comunitária, organização 

nacional sem fins lucrativos que tem por objetivo fortalecer e expandir a capacidade de serviço das 

organizações sem fins lucrativos para jovens e famílias latinas em risco. Sob sua liderança, a Coalizão 

Latina trabalha atualmente em mais de 20 cidades em sete Estados. A experiência de Richard tem 

contribuído para formar suas qualidades especiais de liderança. No início de sua carreira, atuou como 
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oficial de cárcere de menores nos níveis estadual e federal, como instrutor juvenil e conselheiro de jovens 

em escolas de jovens em risco. Co-fundador e diretor de uma coalizão latina para prevenir a formação de 

quadrilhas, Diretor do Centro Teem para a juventude e família latina. Pastor sênior por 16 anos e Diretor 

da Iniciativa “Interfaith” do Condado de Santa Bárbara. Por seu trabalho no campo dos direitos humanos 

e compreensão das diferenças religiosas, recebeu numerosos reconhecimentos e prêmios.   

 

Asha Williams  

 

Como Gerente do Programa Jovens do POETA, Asha Williams administra a expansão do programa 

Parcerias em Oportunidades de Emprego por Meio de Tecnologia nas Américas (POETA) no Caribe 

Oriental, onde o programa fornece treinamento em tecnologia da informação e comunicação, prontidão 

para emprego e educação a jovens em risco.  Asha Williams é formada pela Universidade das Índias 

Ocidentais, onde obteve o bacharelado de artes em governo e uma especialização em psicologia.  Como 

bolsista da Fulbright, ele fez o mestrado em desenvolvimento internacional (Planejamento do 

Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental) na Universidade de Pittsburgh. Ela tem ainda certificado 

de graduação em estudos latino-americanos pela Universidade de Pittsburgh e foi beneficiária da Tuition 

Remission Fellowship do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Pittsburgh. Antes de 

trabalhar para o Trust, Asha Williams trabalhou em seu país natal, Trinidad e Tobago, como repórter 

sênior para o jornal Trinidad Guardian e em pesquisa para o Ministério do Desenvolvimento Social.  

 

José María Moratalla Escudero, Padre Pepe  

 

O sacerdote José María Moratalla Escudero tem mais de 25 anos de experiência no atendimento de 

crianças, adolescentes e jovens de alto risco e com problemas judiciais, e de jovens de escassos recursos 

econômicos, trabalhando para a geração de oportunidades mediante programas integrais de construção e 

formação da personalidade. Atualmente, é Diretor do Polígono Industrial Don Bosco e representante da 

Fundação EDYTRA. Entre suas realizações estão a criação de 10 empresas cooperativas industriais, o 

Instituto Técnico Operário Empresarial Don Bosco, os programas de atendimento a jovens em situação de 

risco e jovens sob custódia judicial, a Clínica Assistencial Don Bosco e a construção de 100 moradias. 

 

O Padre Pepe, como é conhecido, possui ampla experiência de trabalho em países como Espanha, 

Nicarágua, Panamá e El Salvador. Participou de inúmeros seminários em toda a America Latina sobre 

educação para a democracia, promoção de políticas de desenvolvimento econômico, formação 

profissional e capacitação trabalhista, técnicas de capacitação trabalhista, conferências sobre a geração de 

emprego na cooperação, entre os temas mais destacados. 

 

Em 2004, realizou uma consultoria solicitada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para 

assessorar um projeto de reabilitação para jovens em conflito com a lei e de alto risco, a pedido do 

Município de San Pedro Sula, Honduras. Publicou livros como O Homem do Polígono, Programa Miguel 

Magone e Forjadores do Novo Empresário. O Padre Pepe realizou seus de filosofia, teologia e magistério 

espanhol estudos na Espanha.  

 


