Press Coverage – 2011 Launch

December 7, 2010

1.

Escolha o 36º participante do Jovens Embaixadores 2011 – Caldeirão do Huck – Rio de Janeiro
Caldeiraodohuck.globo.com
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Brasileiros de escolas públicas são selecionados para intercâmbio nos EUA – São Paulo
Estadao.com.br
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Jovens embaixadoras do CE – Ceará
Diariodonordeste
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Aluna de Sorriso é escolhida no programa "Jovens Embaixadores" – Mato Grosso
Clichoje.com.br

5.

Lista de Jovens Embaixadores 2011 é alterada
Ultimosegundo.ig.com.br

6.

Programa Jovem Embaixador terá juizforano em intercâmbio nos Estados Unidos – Minas Gerais

7.

Jovem Embaixadora - TV Sergipe - Sergipe
Sergipe.globo.com

8.

Sorrisense é escohida Jovem Embaixadora e vai aos Estados Unidos – Mato Grosso
Mteseusmunicipios.com.br

9.

A Embaixada dos EUA no Brasil já divulgou a lista dos 35 estudantes da rede pública selecionados – Tocantins
Anoticia-to.com.br

10. Embaixada dos EUA divulga lista de selecionados o programa Jovens Embaixadores 2011 – O Globo
Oglobo.globo.com
11. Estudante de JF é jovem embaixador – Minas Gerais
12. Jovem Embaixador valoriza sucesso escolar – Acre
Pagina20.uol.com.br
13. Aluna de Curitibanos representará Santa Catarina no Jovens Embaixadores 2011 - Santa Catarina
Oregionalsul.com.br
14. Jovem Embaixadora – Mato grosso
15. Jovens embaixadores 2011 – Paraná
Guaranoticias.com.br
16. 35 estudantes de escolas públicas farão intercâmbio nos EUA – São Paulo
17. Aluna de Curitibanos representará SC no Jovens Embaixadores 2011 – Paraná
Adjorisc.com.br
18. Sergipana é selecionada para participar do Programa ‘Jovens Embaixadores’ 2011 - Sergipe
Faxaju.com.br
19. Embaixada dos EUA divulga lista de selecionados para intercâmbio – São Paulo
G1.globo.com
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20. No total, 35 jovens de todo o Brasil irão passar três semanas nos EUA, em um intercâmbio cultural – Pernambuco
21. Estudante de MT nos EUA como jovem embaixadora – Mato Grosso
Gazetadigital.com.br
22. Adolescente de Sorriso vai representar MT – Mato Grosso
Circuitomt.com.br
23. Estudante gaúcho é selecionado em programa dos EUA – Rio Grande do Sul
24. Estudante de Altos é selecionado para intercâmbio nos EUA – Piauí
25. Dois estudantes baianos são selecionados para intercâmbio na Embaixada dos EUA – Bahia
Correio24horas.com.br
26. Jovens embaixadores seleciona dois pernambucanos – Pernambuco
27. Estudantes de Sobral e Banabuiú são as novas Jovens Embaixadoras Cearenses – Ceará
Ceara.gov.br
28. Paraibana entre os 35 selecionados para o Jovens Embaixadores 2011 – Paraíba
Portalcorreio.com.br
29. Estudante de Roraima é selecionada para intercâmbio na Embaixada dos EUA – Roraima
Portalamazonia.globo.com
30. Embaixada dos EUA divulga lista de selecionados o programa Jovens Embaixadores 2011 – Rio de Janeiro
31. Jovens embaixadores: Cearenses selecionadas para intercâmbio – Ceará
32. Embaixada dos EUA divulga vencedores do Programa Jovens Embaixadores 2011
Jornalbrasil.com.br
33. Estudante do Caparaó vai conhecer presidente dos EUA
Gazetaonline.globo.com
34. Rumo aos EUA
Liegebarbalho.com
35. Vencedora do Programa ‘Jovens Embaixadores 2011’, fará intercâmbio nos EUA
Elogieaki.com.br
36. Um sucesso da família Valente
Jornaldelondrina.com.br
37. Jovens que querem ganhar o mundo Potiguares concorrem a um lugar em programa de intercâmbio para os EUA
Diariodenatal.com.br
38. Estudante do Colégio Militar recebe homenagem na Câmara
Agoracampogrande.com.br
39. Jovens diplomatas nos EUA
40. Janelas que se abrem ao futuro
Gazetadigital.com.br
41. Jovens embaixadores do Brasil
Gazetadigital.com.br
42. Jovem paraense é destaque internacional
Diariodopara.diarioonline.com.br
43. Programa 'Jovens Embaixadores' está na 9ª edição
44. Aluno de Franca será Jovem Embaixador nos Estados Unidos
Jornalahoraonline.com.br
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45. Allan Coutinho, do Rio Grande do Norte, é o 36º Jovem Embaixador
Caldeiraodohuck.globo.com
46. “Jovem Embaixador” tocantinense será recebido por secretário de Educação – TO
Ogirassol.com.br
47. De Caxias para a Casa Branca – RJ
Oglobo.globo.com
48. Uma bailarina de muitos predicados – PR
Jornaldelondrina.com.br
49. Sorrisense selecionada nos jovens embaixadores viaja sábado aos EUA – MT
24horasnews.com.br
50. Goiano se torna um jovem embaixador nos EUA – GO
Noticias.goias.gov.br
51. Jovens Embaixadores Brasileiros embarcaram para os Estados Unidos – RJ
Revistafatorbrasil.com.br
52. Aluno tocantinense está nos EUA – TO
Anoticia-to.com.br
53. Chegou a hora! Jovens Embaixadores Brasileiros embarcaram ontem para os EUA – RJ
Jornalbrasil.com.br
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Escolha o 36º participante do Jovens Embaixadores 2011 – Caldeirão
do Huck – Rio de Janeiro
http://tvglobo.caldeiraodohuck.globo.com/jovens-embaixadores/
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Brasileiros de escolas públicas são selecionados para intercâmbio
nos EUA – São Paulo
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,brasileiros-de-escolas-publicas-sao-selecionados-para-intercambionos-eua,630152,0.htm
26 de outubro de 2010
Embaixada americana anunciou os 35 selecionados para o programa Jovens Embaixadores
A moradora de Boa Vista (RR) Eva Marco Lima, de 17 anos, estava na escola na manhã desta quarta-feira quando
recebeu uma ligação inusitada. Quem falava era o embaixador americano, Thomas Shannon, para dizer que ela havia
sido selecionada entre seis mil alunos da rede pública para um intercâmbio cultural nos Estados Unidos. Eva agradeceu
e chorou. “Não precisa falar nada, pode chorar”, disse Shannon. “Eu não esperava, havia muitos finalistas bons. E
receber uma ligação do embaixador foi uma surpresa maior ainda”, contou a estudante ao Estadão.edu.
Eva foi sorteada para receber o aviso ao vivo do embaixador. Além dela, outros 35 estudantes foram selecionados para
participar da 9ª edição do programa Jovens Embaixadores. Eles foram escolhidos entre mais de 6 mil candidatos de
escolas públicas de todos os Estados do País para passar três semanas nos EUA.
“O objetivo dos Jovens Embaixadores é estreitar os laços entre os dois países e também dar destaque para o ensino
público no Brasil”, disse Shannon ao Estadão.edu. “Além disso, é uma oportunidade de levar um pouco da cultura
brasileira para os Estados Unidos, para que os jovens de lá tenham contato com isso e para que os brasileiros voltem
orgulhosos de serem brasileiros e com mais a contribuir para o País."
Voltado para adolescentes entre 15 e 18 anos, o Jovens Embaixadores seleciona estudantes com perfil de liderança, que
saibam falar inglês, com excelência acadêmica e que tenham tido iniciativas voluntárias voltadas para a comunidade em
que vivem.
Simon do Vale Nascimento, de 23 anos, foi jovem embaixador em 2005. “Se eu falar dos benefícios do programa na
minha vida, ficaria contando por dias e dias. É imensurável”, diz. Nascido em Catalão (GO), após o programa ele obteve
bolsa para estudar Relações Internacionais na Universidade de Chicago. Formou-se em junho e foi convidado a trabalhar
no setor de admissões de alunos estrangeiros da instituição. “Acho que o principal benefício do programa foi me mostrar
do que sou capaz. Mesmo tendo vindo de uma cidade pequena, de escola pública brasileira, pude perceber que consigo
chegar longe.”
Parceria. O programa é resultado de uma parceria entre a embaixada e as secretarias de Educação, que o divulgam em
todas as escolas da rede pública. Os inscritos passam por triagem de currículos e provas.
Um dos impactos importantes, segundo a representante do Conselho Nacional de Secretarias de Educação (Consed) e
secretária de educação de Goiás, Milca Severino, é o estímulo às melhorias na rede pública de ensino. “Isso faz com que
as escolas busquem projetos para melhorar o ensino, e há muitos alunos que começaram a se preocupar em estudar
inglês após conhecerem o programa.”
Os Jovens Embaixadores passam uma semana em Washington, participando de reuniões com autoridades, visitando
monumentos históricos, museus e outras organizações. “Estou muito curiosa para ver a parte cultural de lá, porque aqui
não há muitas opções de teatros e museus”, conta Eva, de Roraima.
Nas duas semanas seguintes, eles convivem com famílias americanas e freqüentam aulas em uma escola de ensino
médio. Gabrielle Coelho, de 18 anos, viajou em janeiro pelo intercâmbio. Ela tentou o programa duas vezes antes de ser
finalmente selecionada. “Conhecemos Michelle Obama, ela foi simpática e é linda. Além disso, fiz muitos amigos lá e
pelo Brasil”, conta. Com olhos úmidos de lágrimas, ela aguardou emocionada o anúncio da turma de 2011. “É como se
fosse comigo novamente. Foi importante demais para mim."
Nesta edição, os 120 finalistas foram convidados a fazer um vídeo. Os que não ficaram entre os 35 escolhidos, ainda
podem ter uma chance de entrar no grupo. A embaixada irá escolher cinco vídeos, que ficarão disponíveis para o público
votar pela internet partir do dia 29 no site da embaixada norte-americana.
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Jovens embaixadoras do CE – Ceará
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=877177
Joele Dias Balbino
31/10/2010
Uma estudante de Banabuiú e outra de Sobral vão representar o Brasil em intercâmbio nos
EUA
Banabuiú. Filha do agricultor Lucinaldo Otávio Lima e da professora Ana Safira de Freitas, a
aluna do 2° Ano da Escola Estadual de Ensino Médio Jacob Nobre de Oliveira Benevides,
Lunara Farias Lima, 15 anos, está arrumando as malas para realizar o maior sonho de sua
vida, conhecer os Estados Unidos e a cultura norte-americana. Ela e outra estudante de
Sobral representam o Ceará no grupo de 35 estudantes selecionados para o programa de
intercâmbio "Jovens Embaixadores 2011". Atingiu o perfil exigido pela Embaixada Americana
logo na primeira oportunidade.
Aluna aplicada, dedicada e inteligente, ela sempre tira as
notas máximas em todas as disciplinas. Também fala inglês fluentemente. Mas foi na
Lagoa da Serra, a comunidade rural situada a 12km do Centro de Banabuiú, onde reside,
que praticamente carimbou seu passaporte para a América. Lá, ela é professora
voluntária de inglês para crianças. Além de poder colaborar para a educação dos mais
jovens, com a iniciativa surgiu a oportunidade de praticar a linguagem escrita e oral do
idioma. Ela começou a ensinar há quatro anos.
Agora Luana conta os dias para o embarque. Já fez os planos para a estadia de uma
semana em Brasília e outras três nos Estados Unidos. Na semana que passar na Casa
Branca não pretende somente conhecer o presidente Barack Obama e a primeira-dama,
Michelle Obama. Dependendo da receptividade, pretende conversar com eles, afinal de
contas se aprendeu o inglês com o professor João Paulo Nobre Nogueira, desde a 6ª série, foi para conversar com os
americanos. Está preparada e não pretende perder a oportunidade mais importante da sua vida.
Além dos pais e da irmã mais velha, Luana, a embaixadora de Banabuiú compartilha com os diretores, professores e os
mais de 800 alunos da sua escola a felicidade pela oportunidade conquistada. Na bagagem, ela pretende levar ao povo
norte-americano o orgulho que tem de todos e da sua terra natal, e se for possível, conversar da Casa Branca, por meio
da webcam, com as amigas Aline, Lucilane, Valeska, Tatiane e Milena.
Sobralense
A estudante Joele Dias Balbino, de Sobral, também foi selecionou para representar o Brasil no programa de jovens
embaixadores. O que era apenas um sonho, se tornou realidade. Desde que soube que havia sido selecionada, a aluna
do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota não para de comemorar.
"Estou cada dia mais feliz com essa nova conquista, quero aproveitar o máximo. Quero conhecer tudo que for possível
dos Estados Unidos, e registrar em fotos, é claro", disse a jovem embaixadora. Para ela a conquista veio graças ao
incentivo de uma das professoras, além da direção do colégio.
"A minha professora Cristina foi a maior incentivadora para eu participar da seleção. Ela acreditou no meu talento e disse
que eu tinha que participar do Programa Jovens Embaixadores. E deu certo".
A diretora do colégio, Ana Emília Dias, disse que todos estão orgulhosos: professores, funcionários e alunos estão
torcendo por Joele e animados com a viagem. E para marcar esse momento mandou confeccionar uma faixa e fixá-la na
entrada principal. "Todos os irmãos de Joele estudaram aqui. São de família simples, mas bastante dedicados aos
estudos", comentou Ana Emília.
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Aluna de Sorriso é escolhida no programa "Jovens Embaixadores" Mato Grosso
http://www.clichoje.com.br/?open=eJyzL0i3zcsvyUzOTFRLzk%2FJTM%2B3NTWyMDEAAG02CBY%3D&&.html
Aline Dessbesell
Terça-Feira, 02 de Novembro de 2010
A estudante da Escola Estadual Mário Spnelli, Laysa Mathias de Jesus, de 17 anos, foi
selecionada para representar Mato Grosso no Projeto Jovens Embaixadores.
Laysa estuda inglês há seis anos e desenvolve atividades voluntárias, como aulas de
capoeira e aulas de reforço para alunos carentes, o que um dos requisitos exigidos para a
inscrição.
“A expectativa para a viagem é grande. Quero mostrar durante o processo de intercâmbio
que o meu país é muito mais do que carnaval e futebol. Somos donos de uma riqueza
cultural gigantesca. O município que represento também é um dos maiores produtores de grãos do país”, frisa Laysa. A
viagem da estudante está programada para o mês de janeiro, mas a data ainda não está definida.
Para mãe da jovem, a artesã Nara Nascimento Mathias, a seleção servirá como um incentivo aos estudos. Em Mato
Grosso o processo de acompanhamento das inscrições foi realizado pela Coordenadoria de Projetos Educativos – CPE,
da Secretaria Estadual de Educação – Seduc.
No total, dez estudantes da rede pública mato-grossense, participaram na tarde de ontem do processo de seleção, que
foi realizado em parceria com a Seduc e a Escola Number One, em Cuiabá.
Todos os selecionados, 27 alunos, devem estudar em escolas escola de ensino médio, chamadas de “high-school”. Lá,
eles conhecerão a rotina dos alunos norte-americanos. Além disto, os Jovens Embaixadores irão apresentar diversas
curiosidade e atividades desenvolvidas no Brasil.
A sorrisense, e os 26 alunos, irão passar uma uma semana na capital americana, Washington DC, participando de
reuniões com autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações.
Nas duas semanas seguintes, a turma será dividida em grupos e enviada a diversos estados dos Estados Unidos da
America. Eles ficarão em casas de família voluntarias.
Desde a criação do programa em 2003, 212 jovens brasileiros já foram beneficiados. O programa não tem custo
financeiro aos participantes, já que é patrocinado pelo governo dos EUA e conta com o apoio das empresas: Federal
Express (Fedex), MSD, Dow Brasil, Microsoft Brasil, Carlson Wagonlit Travel, United Airlines e o Banco Bradesco.
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Lista de Jovens Embaixadores 2011 é alterada
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/lista+de+jovens+embaixadores+2011+e+alterada/n1237813667344.html
iG São Paulo | 28/10/2010 11:33
Estudante da Paraíba se retirou por motivos pessoais e aluno do Paraná assume a vaga em intercâmbio gratuito para os
EUA
A lista dos 35 estudantes de escolas públicas brasileiras que vão participar do Programa Jovens Embaixadores 2011 foi
modificada. De acordo com a Embaixada dos EUA, responsável pelo projeto, Maria Thamara de Lacerda Souza, de João
Pessoa, Paraíba, retirou-se do programa por motivos pessoais. No lugar dela entrará Dimas Gustavo de Oliveira, de
Paranaguá, Paraná, selecionado como primeiro suplente.
O programa Jovens Embaixadores seleciona jovens com idades entre 15 e 18 anos para um intercâmbio cultural gratuito
de três semanas nos EUA (entre 8 e 27 de janeiro do próximo ano). Esta é a 9ª edição do programa que, desde a sua
criação em 2003, já beneficiou 212 jovens brasileiros. O número de inscritos neste ano superou 6 mil jovens e mobilizou
64 instituições parceiras da Embaixada dos EUA em todo o País para selecionar os finalistas.
Na primeira etapa da viagem, que ocorre em janeiro de 2011, o grupo passa uma semana em Washington visitando
instituições do governo, museus, participando de reuniões com autoridades e aprendendo sobre a cultura dos EUA.
Depois, os alunos passam duas semanas hospedados em casas de famílias americanas em diferentes estados do país.
Eles também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio (“high-school”) onde conhecerão o dia-a-dia do
jovem estudante americano e farão apresentações sobre o Brasil. Os jovens devem ainda desenvolver um plano de ação
para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no País.
Para participar do processo seletivo, é preciso ter bom desempenho na escola, fazer serviço social em sua comunidade e
dominar suficientemente o inglês para morar com uma família americana e conseguir se comunicar.
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Programa Jovem Embaixador terá juizforano em intercâmbio nos
Estados Unidos – Minas Gerais
29/10/2010 às 14:12
Por MGTV Panorama
de Juiz de Fora

Pela 6ª vez a cidade terá um representante selecionado
Pelo sexto ano consecutivo, Juiz de Fora tem um representante no
Programa Jovem Embaixador. O projeto leva estudantes de escolas
públicas para um intercâmbio nos Estados Unidos.
O jovem embaixador Lucas Alves Efísio acaba de ser escolhido e por
enquanto vive a expectativa. Ele tem uma história de superação que pode
servir de exemplo pra muita gente: “Meu pai é dependente químico e Deus
faz as coisas no momento certo”, ressaltou.
Uma roda de desbravadores. Pra o grupo de jovens, fronteira não é limite.
Cruzar o continente e fazer uma imersão na cultura norte-americana era o
sonho de cada um deles. O professor de inglês Gustavo Felipe, foi o pioneiro. Ele abriu caminho e deixou a trilha aberta.
Em 2004, aos 18 anos, viveu 25 dias no Tenessee, nos Estados Unidos. As lembranças vieram na bagagem e
principalmente na memória.
Para quem pensa que 25 dias é pouco, o professor de inglês Daniel Oliveira garante que não. Ele morou no estado da
Virginia Ocidental e ainda viajou para conhecer a famosa Casa Branca.
Se depois da experiência o jovem voltar o mesmo, é porque alguma coisa deu errado: “A gente volta diferente. Abre a
mente e o horizonte”, declara o estudante Silas Coelho.
O estudante Lucas Penna garante que vale a pena largar tudo e ir morar em outro país: “Se pudesse faria mais duas
vezes”, afirma.
Em busca do sonho
O sonho realizado se deve a um programa promovido pela Embaixada dos Estados Unidos. Estudantes de escolas
públicas de todo o Brasil podem se inscrever, participar da seleção e quem sabe, pegar o voo para o país americano.
O programa começou em 2003 mas Juiz de Fora passou a fazer parte só no ano seguinte, em 2004. Em todos os anos,
a cidade tem algum representante selecionado para ser um jovem embaixador.
A coordenadora do projeto na cidade, Vanessa Barbosa, se sente honrada: “A gente fica muito feliz porque dez jovens da
cidade já foram selecionados. São 6.500 candidatos e vale destacar que todos os jovens são de escolas públicas', afirma
Vanessa.
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Jovem Embaixadora - TV Sergipe - Sergipe
http://emsergipe.globo.com/mediacenter/index/tipo:buscadireta/modo:jornalmenu/chave:bomdiasergipe/id:40079

10

Sorrisense é escohida Jovem Embaixadora e vai aos Estados Unidos
– Mato Grosso
http://www.mteseusmunicipios.com.br/NG/conteudo.php?sid=44&cid=14887
Por Só Notícias
A sorrisense Laysa Mathias de Jesus, 17 anos, estudante do 3º ano do ensino médio da escola estadual Mário Spnelli,
irá representar Mato Grosso na edição 2011 do Projeto Jovens Embaixadores, nos Estados Unidos. Laysa cursa inglês,
há seis anos, e desenvolve duas atividades voluntárias (ensina capoeira e ministrando aulas de reforço para alunos
carentes). Desenvolver trabalhos sociais era um dos requisitos exigidos para a inscrição.
Laysa concorreu com mais dois estudantes matogrossenses: Yesa Portela Ormond, da escola estadual Senador Filinto
Muller, de Arenápolis, e Jorge de Alencar Palomares, do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá/Bela Vista. A
viagem da sorrisense está programada para janeiro, porém, a data ainda não está definida.
De acordo com a assessoria da Secretaria Estadual de Educação, a jovem embaixadora passará uma semana na capital
americana, Washington DC, participando de reuniões com autoridades, visitando monumentos históricos, museus e
outras organizações. Nas duas semanas seguintes, o grupo de 35 brasileiros será dividido e cada sub-grupo irá para um
estado norte-americano (Carolina do Norte, Washington, Montana, Oklahoma e Ohio) para conviver com uma família
americana que os hospeda voluntariamente.
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A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil já divulgou a lista dos 35
estudantes da rede pública selecionados – Tocantins
http://www.anoticia-to.com.br/noticias.php?IdNoticia=12238
O Girassol
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil já divulgou a lista dos 35 estudantes da rede pública selecionados para
participar do intercâmbio cultural “Jovens Embaixadores 2011”. Danyel Moraes Avelino, que estuda na Escola Estadual
Joaquim de Sena e Silva, no município de Combinado, a 206 quilômetros da Capital, é um dos escolhidos e vai
representar o Tocantins nessa viagem.
Esta é a 9ª edição do programa, que levará jovens aos Estados Unidos por três semanas (8 a 27 de janeiro de 2011).
Este ano, o número de inscritos superou seis mil jovens. Todos os estados brasileiros participaram do processo de
seleção, que envolveu 64 instituições parceiras da Embaixada dos EUA espalhadas por todo o território nacional.
Os Jovens Embaixadores passarão uma semana na capital americana, Washington, participando de reuniões com
autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações. Nas duas semanas seguintes, o grupo
será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norte-americano (Carolina do Norte, Washington, Montana, Oklahoma
e Ohio) para conviver com uma família americana que os hospeda voluntariamente.
Eles também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio (high-school) onde, além de conhecerem o dia-a-dia
do jovem estudante americano, terão a oportunidade de fazer apresentações sobre o Brasil e desenvolver um plano de
ação para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no Brasil.
Desde a criação do programa em 2003, 212 jovens brasileiros já foram beneficiados. O programa não tem custo
financeiro algum para os participantes, já que é patrocinado pelo governo dos EUA e conta com o apoio das empresas:
Federal Express – Fedex, MSD, Dow Brasil, Microsoft Brasil, Carlson Wagonlit Travel, United Airlines e o Banco
Bradesco. O programa tem o apoio também do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) e
dos centros binacionais Brasil-Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o programa conta com o apoio da organização
World Learning que monta a programação dos jovens no território americano e seleciona as famílias que
irão hospedá-los.
Os 120 semi-finalistas que não foram selecionados para viajar para os EUA em janeiro de 2011 estão convidados pela
Embaixada dos EUA para fazer um curso de imersão em língua inglesa e cultura americana em julho de 2011.
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Embaixada dos EUA divulga lista de selecionados o programa Jovens
Embaixadores 2011 – O Globo
http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2010/10/27/embaixada -dos-eua-divulga-lista-de-selecionados-programajovens-embaixadores-2011-922884523.asp
O Globo
RIO - A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil selecionou 35 estudantes da rede pública do Brasil para participar do
programa de intercâmbio "Jovens Embaixadores 2011". O programa seleciona jovens com idades entre 15 e 18 anos
para um intercâmbio cultural gratuito de três semanas nos EUA (entre 8 e 27 de janeiro do próximo ano), promovido pela
Embaixada do país.
O número de inscritos desta edição superou seis mil jovens e mobilizou 64 instituições parceiras da Embaixada dos EUA
para selecionar os finalistas. Para participar do processo seletivo, é preciso ter bom desempenho na escola, fazer serviço
social em sua comunidade e dominar suficientemente o inglês para morar com uma família americana e conseguir se
comunicar. Um 36º jovem embaixador ainda será selecionado por meio de votação pública no site do programa Jovens
Embaixadores.
O programa
Na primeira etapa da viagem, que ocorre em janeiro de 2011, o grupo passa uma semana em Washington visitando
instituições do governo, museus, participando de reuniões com autoridades e aprendendo sobre a cultura dos EUA.
Depois, os alunos passam duas semanas hospedados em casas de famílias americanas em diferentes estados do país.
Eles também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio ("high-school") onde conhecerão o dia-a-dia do
jovem estudante americano e farão apresentações sobre o Brasil. Os jovens devem ainda desenvolver um plano de ação
para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no País.
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Estudante de JF é jovem embaixador – Minas Gerais
Tribuna de Minas - Juíz de Fora/MG
30/10/2010
Compartilhar Superando cerca de seis mil jovens, o estudante Lucas Alves Emanoel Efísio, 18 anos, de Juiz de Fora, foi
selecionado pela Embaixada dos Estados Unidos para integrar o grupo de 35 adolescentes que irão participar do
programa “Jovens Embaixadores”. Eles passarão três semanas nos Estados Unidos em janeiro. Lucas é estudante da
Escola Estadual Estevão de Oliveira e atribui sua escolha às boas notas que tira no colégio, ao estudo do inglês e à
participação em projetos sociais do bairro. Além de realizar atividades na Igreja Metodista, ele ajuda a divulgar o
programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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Jovem Embaixador valoriza sucesso escolar – Acre
http://pagina20.uol.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=17897&Itemid=14
29-Out-2010
Aluno acreano da escola Lourival Sombra passará 20 dias nos Estados Unidos em
intercâmbio cultural
Estudante da Escola Lourival Sombra, Denis Tavares é um exemplo de persistência e
vontade de ultrapassar as dificuldades da vida. Ele tentou duas vezes a seleção para se
tornar um Jovem Embaixador e agora conseguiu realizar um dos maiores sonhos de sua
vida. A notícia de que tinha sido um dos 35 selecionados veio na última terça-feira, 26.
Denis é o quinto estudante acreano a ser classificado pela Embaixada Americana. Desde
que o Acre aderiu ao programa, em 2005, sempre teve estudantes aprovados.
Cursando o 3º ano do Ensino Médio, Denis de apenas 17 anos, trabalha como voluntário
num projeto que reúne grupos de adolescentes que se encontram nas ruas para jogar basketball no parque da
maternidade, e realiza visitas à colônia Souza Araújo, levando alegria, diversão e palestras para as pessoas com
hanseníase. “Com esta viagem espero realizar ações que beneficiem a minha comunidade, entrar em um curso de inglês
e ajudar meus colegas da escola”, declara o estudante.
Para ele, ser um Jovem Embaixador representa o resumo de todo esforço e trabalho que realizou na sua jornada. “Tenho
dois exemplos pelo programa aqui do Acre, Felipe Storck e Joanderson que foram Jovens Embaixadores, e hoje, estão
crescendo cada dia mais e mais. E olhando para eles posso ver que também terei um grande futuro! A oportunidade de
conhecer os EUA vai ampliar minha visão do mundo e ampliar meus horizontes, será uma grande emoção, é uma grande
emoção”, declara Denison.
A escola Lourival Sombra vem se destacando com alunos que apresentam perfil de liderança, possuem um bom
desempenho escolar e têm habilidades com a língua inglesa. O exemplo disso é o fato dos dois últimos Jovens
Embaixadores acreanos serem desta escola. “Este é o resultado de um contexto educacional que vem sendo construído
nas escolas e universidades, que juntos estão contribuindo para que alunos como Felipe Storck (Jovem Embaixador
2010) e Denis Tavares tenham oportunidades de realizar intercâmbio cultural aliado a projetos sociais”, comenta o
professor de inglês Saide Feitosa, que é o 1º Líder Internacional em Educação do Acre.
Conheça o Programa Jovens Embaixadores - O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade
social da Embaixada dos Estados Unidos que beneficia, com uma viagem de três semanas nos Estados Unidos, alunos
brasileiros da rede pública com excelente desempenho escolar, que falam inglês, que pertecem à camada sócioeconômica menos favorecida, que têm perfil de liderança, que prestam serviço voluntário.
Para ser um Jovem Embaixador, os estudantes passaram nas cinco fases avaliativas do programa: um questionário
online e enviá-lo, juntamente com toda a documentação comprovando os pré-requisitos, uma prova escrita, exame oral e
visita à residência do candidato para conhecer o local onde ele (a) vive e conversar com os pais sobre o programa.
Foram selecionados 35 estudantes de escolas públicas no Brasil, que terão a oportunidade de passar uma semana na
capital americana, Washington DC, participando de reuniões com autoridades, visitando monumentos históricos, museus
e outras organizações. Nas duas semanas seguintes, o grupo será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norteamericano para conviver com uma família americana que os hospeda voluntariamente.
Eles também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio (“high-school”) onde, além de conhecerem o
cotidiano do jovem estudante americano, vão realizar apresentações sobre o Brasil e desenvolver um plano de ação para
o fortalecimento do seu projeto de voluntariado em seu país.
Em oito anos, o programa Jovens Embaixadores contemplou mais de duzentos estudantes de escolas públicas em todo
país.
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Goiano na Casa Branca – Goiás
O Popular - Goiânia/GO
Pela segunda vez, um aluno do Colégio Waldemar Mundim foi selecionado para representar o Brasil nos Estados
Unidos. O primeiro foi Danilo Neves, desta feita foi Gabriel Santos, que será um dos 35 jovens embaixadores brasileiros
em solo norte-americano. Parabéns a professora de Lígua Inglesa Janete Ali Dahbur e ao Gabriel pela conquista.
Parabéns também à secretária de Educação, Milca Severino pelo discurso que proferiu em Brasília por ocasião da
divulgação dos nomes dos candidatos selecionados.
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Aluna de Curitibanos representará Santa Catarina no Jovens
Embaixadores 2011 - Santa Catarina
http://www.oregionalsul.com.br/noticias/aluna-de-curitibanos-representara-santa-catarina-no-jovensembaixadores-2011
28/10/2010 - 08:49
A estudante Ana Carolina Martins, da Escola de Educação Básica (EBB) Casimiro de Abreu, de Curitibanos, é a única
aluna de Santa Catarina que representará o Estado no 9º Intercâmbio Cultural Jovem Embaixadores 2011, que
acontecerá de 8 a 27 de janeiro de 2011, nos Estados Unidos (EUA).
A divulgação dos selecionados no Brasil aconteceu nesta terça-feira (26) pela Embaixada dos EUA no país. Dos seis mil
inscritos, 35 foram selecionados em diferentes etapas.
Os finalistas que não foram contemplados serão convidados pela Embaixada Americana a fazer um curso de imersão na
língua e na cultura daquele país, em julho de 2011.
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Jovem Embaixadora – Mato grosso
A Gazeta - MT
Cuiabá/MT
28/10/2010
Embaixadora - A estudante Laysa Mathias de Jesus, de Sorriso, vai representar Mato Grosso na edição 2011 do Projeto
Jovens Embaixadores. Ela irá passar uma semana em Washington, capital norte-americana, participando de reuniões e
visitando lugares históricos. O programa, realizado pela Embaixada dos Estados Unidos desde 2002, já beneficiou 212
jovens de todo o Brasil.
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Jovens embaixadores 2011 – Paraná
http://www.guaranoticias.com.br/index.php?i=m&m=4860&c=7
Guaranotícias - Guarapuava/PR
EDUCAÇÃO - 27/10/2010 - 17:38:25
Foram divulgados os jovens embaixadores que viajarão aos EUA de 8 a 27 de janeiro de 2011, por meio do programa
Jovens Embaixadores. Eles passarão uma semana na capital americana, Washington, participando de reuniões com
autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações. Desde a criação do programa em 2003,
212 jovens brasileiros já foram beneficiados. A lista com os nomes dos estudantes selecionados está disponível no site
da Embaixada dos EUA. www.embaixadamericana.org.br
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35 estudantes de escolas públicas farão intercâmbio nos EUA – São
Paulo
Marina Morena Costa, iG São Paulo | 26/10/2010 16:21
Programa Jovens Embaixadores, do governo norte-americano, anuncia os alunos brasileiros premiados na
edição 2011
Os nomes dos 35 estudantes de escolas públicas de 26 Estados brasileiros que vão participar do Programa Jovens
Embaixadores 2011 foram anunciados nesta terça-feira (26) pelo cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo,
Thomas Kelly, e pelo embaixador norte-americano, Thomas Shannon, durante um evento na capital paulista. O
programa seleciona jovens com idades entre 15 e 18 anos para um intercâmbio cultural gratuito de três semanas nos
EUA (entre 8 e 27 de janeiro do próximo ano), promovido pela
Embaixada do país.

Foto: Marina Morena Costa/iG
O embaixador norte-americano no Brasil, Thomas
Shannon, durante o anúncio dos finalistas
Esta é a 9ª edição do programa que, desde a sua criação em
2003, já beneficiou 212 jovens brasileiros. O número de
inscritos desta edição superou seis mil jovens e mobilizou 64
instituições parceiras da Embaixada dos EUA para selecionar
os finalistas. Para participar do processo seletivo, é preciso ter
bom desempenho na escola, fazer serviço social em sua
comunidade e dominar suficientemente o inglês para morar
com uma família americana e conseguir se comunicar.
“Estes 35 estudantes representam o melhor da juventude brasileira. São jovens que buscaram a liderança, atuantes e
têm o desejo de serem bons cidadãos”, afirmou Shannon durante o anúncio dos finalistas. Para o embaixador o
programa fortalece a educação pública brasileira, “base de um país exitoso”. Um 36º jovem embaixador ainda será
selecionado por meio de votação pública no site do programa Jovens Embaixadores.
Marco
“Uma experiência transformadora” ou a mesma frase em inglês
“A life changing experience” são as expressões mais usadas
pelos os ex-jovens embaixadores para definir o intercâmbio
cultural. Para Simon do Vale de Nascimento, de 23 anos,
participante do programa em 2005, a experiência rendeu uma
graduação em Relações Internacionais na conceituada
Universidade de Chicago e um emprego no escritório de
recrutamento de estudantes da instituição.
Foto: Marina Morena Costa/iG
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Euriane e Simon participaram da edição de 2005 do programa Jovens Embaixadores
“Venho de Catalão, em Goiás, e o programa me mostrou do que eu era capaz. Não tinha ideia de onde eu poderia
chegar, mas depois decidi tentar a Universidade de Chicago e fui aceito”, conta. Após se formar, Simon foi convidado a
trabalhar na instituição e viajar para América Latina, África, Oriente Médio e Sul da Ásia para recrutar novos talentos.
“Abro oportunidades para candidatos, assim como abriram para mim.”
Euriane Aparecida Mendes, de 23 anos, também jovem embaixadora em 2005, optou por cursar direito depois de
participar do programa. “Eu tinha um projeto de educação ambiental na minha escola, em Patrocínio (MG). E o
programa nos mostrou na prática como práticas simples, na sua comunidade, podem impactar o mundo”, lembra.
Depois do programa americano, Euriane foi selecionada no ano seguinte para participar do Jovens Embaixadores
Ambientalistas, realizado na Alemanha. Hoje a estudante quer se especializar em direito ambiental ou internacional.
Jovem embaixadora em 2010, Gabrielle Cavalheiro, de 18 anos, participou de um encontro com Michelle Obama e
voltou dos EUA decidida a ser diplomata. “Fomos representar o Brasil fora e eu quero fazer isso mais vezes, levar um
pouco do nosso País e trazer mais dos outros países para cá”, afirma a estudante de direito.
O programa
Na primeira etapa da viagem, que ocorre em janeiro de 2011, o grupo passa uma semana em Washington visitando
instituições do governo, museus, participando de reuniões com autoridades e aprendendo sobre a cultura dos EUA.
Depois, os alunos passam duas semanas hospedados em casas de famílias americanas em diferentes estados do
país. Eles também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio (“high-school”) onde conhecerão o dia-a-dia
do jovem estudante americano e farão apresentações sobre o Brasil. Os jovens devem ainda desenvolver um plano de
ação para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no País.
Segundo o embaixador americano, o programa pioneiro no Brasil é considerado “modelo” para os estabelecidos
posteriormente em outros 17 países. “Em 2011, vamos expandir para 25 países. O sucesso do programa brasileiro
convenceu o governo americano e expandir essa oportunidade”, afirma.
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Aluna de Curitibanos representará SC no Jovens Embaixadores 2011 –
Paraná
http://www.adjorisc.com.br/educac-o/aluna-de-curitibanos-representara-sc-no-jovens-embaixadores-20111.363366
27 de Outubro de 2010 - 15:15
A estudante Ana Carolina Martins, da Escola de Educação Básica (EBB) Casimiro de Abreu, de Curitibanos, é a única
aluna de Santa Catarina que representará o Estado no 9º Intercâmbio Cultural Jovem Embaixadores 2011, que
acontecerá de 8 a 27 de janeiro de 2011, nos Estados Unidos (EUA).
A divulgação dos selecionados no Brasil aconteceu nesta terça-feira (26) pela Embaixada dos EUA no país. Dos seis mil
inscritos, 35 foram selecionados em diferentes etapas.
Os finalistas que não foram contemplados serão convidados pela Embaixada Americana a fazer um curso de imersão na
língua e na cultura daquele país, em julho de 2011.
A viagem
Os estudantes terão a oportunidade de passar uma semana em Washington para participar de reuniões com
autoridades, visitar monumentos históricos, museus e outras organizações.
Nas duas semanas seguintes o grupo será dividido para visitar alguns estados norte-americanos, como Carolina do
Norte, Washington, Montana, Oklahoma e Ohio. Eles terão a oportunidade de conviver com uma família nativa. Os 35
classificados também frequentarão algumas aulas em uma escola do Ensino Médio.
Além de conhecerem o dia a dia do jovem estudante americano, os selecionados darão informações sobre o Brasil e
desenvolverão um plano de ação para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado em seu país.
O programa
O Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos EUA em parceria com
organizações dos setores público e privado de ambos os países.
É direcionado a estudantes brasileiros da rede pública, pertencentes a camadas socioeconômicas menos favorecidas e
que tenham excelente desempenho escolar. Outros requisitos são: falar inglês, ter perfil de liderança e prestar serviço
voluntário.
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Sergipana é selecionada para participar do Programa ‘Jovens
Embaixadores’ 2011 - Sergipe
http://www.faxaju.com.br/viz_conteudo.asp?id=103640
Publicado em: 27/10/2010 15:03:19
Camille Mota Lima, aluna do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe, foi escolhida para ser a
representante de Sergipe
A Embaixada dos EUA anunciou na última terça-feira, 26, os nomes dos 35 estudantes de escolas públicas selecionados
para participar do Programa de Intercâmbio Cultural ‘Jovens Embaixadores’ 2011. Esta é a 9ª edição do programa, que
levará jovens aos Estados Unidos no período de 8 a 27 de janeiro de 2011.
O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos, com o
apoio da ONG Companheiros das Américas para jovens de destaque na rede pública brasileira de ensino e que tenham
perfil de liderança e de responsabilidade social.
A Secretaria de Estado da Educação (Seed) - através do Departamento de Educação/Serviço de Ensino Médio anualmente, mobiliza, recebe e seleciona inscrições de estudantes da rede pública de ensino, conforme critérios
previamente estipulados pela Embaixada dos Estados Unidos.
Após o processo de análise e avaliação da documentação enviada pelos candidatos, os alunos são selecionados para
fazer o exame escrito. Desse universo, são pré-classificados e convocados para a entrevista oral aqueles com melhor
desempenho, os quais recebem uma visita de técnicos do Departamento de Educação, com o objetivo de avaliar a
situação sócio-econômica deles. Os três candidatos semifinalistas concorrerão a 35 vagas das Unidades Federadas do
Brasil.
Este ano, Camille Mota Lima, aluna do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe, foi escolhida para
ser a representante de Sergipe. A sua trajetória e interesse pelo inglês vieram ainda na infância, quando sua mãe recebia
missionários estrangeiros que desenvolviam trabalhos voluntários numa igreja. Daí, Camille passou a ouvir músicas em
inglês pelo rádio e traduzir as letras para aperfeiçoar seus conhecimentos, como também assistia aos filmes sem as
legendas.
A aluna estuda pela manhã e aos sábados desenvolve o trabalho voluntário que, dentre outras coisas, tem a
preocupação de “resgatar” jovens que usam drogas - mostrando através de peças teatrais e trabalhando temas
direcionados ao problema - juntamente com os jovens da comunidade que já participam de campanhas para a
construção da igreja da localidade.
Objetivos
O programa Jovens Embaixadores também objetiva ampliar o conhecimento geral e expandir os horizontes acadêmicos
e profissionais dos participantes; melhorar suas habilidades em língua inglesa, bem como oferecer uma oportunidade de
conhecer o dia a dia de uma família americana e das “high schools” nos Estados Unidos, além de transformar os jovens
“embaixadores” na projeção de uma imagem positiva sobre o Brasil nos EUA.
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Embaixada dos EUA divulga lista de selecionados para intercâmbio –
São Paulo
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/10/embaixada -dos-eua-divulga-lista-de-selecionados-paraintercambio.html
Do G1, em São Paulo
Lista inclui estudantes de 25 estados brasileiros.Adolescentes passarão três semanas nos Estados Unidos em janeiro.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil selecionou 35 estudantes da rede pública para participar de um programa de
intercâmbio chamado “Jovens Embaixadores 2011”. A lista de selecionados, que inclui adolescentes de 25 estados do
país, foi divulgada nesta terça-feira (26). Os selecionados passarão três semanas nos Estados Unidos em janeiro do
próximo ano.
O programa, iniciado em 2003, não tem custo financeiro para os participantes, já que é patrocinado pelo governo dos
Estados Unidos.
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No total, 35 jovens de todo o Brasil irão passar três semanas nos
Estados Unidos, em um intercâmbio cultural – Pernambuco
Da Redação do
pe360graus.com
Foi divulgada, na última terça-feira (26), a lista dos 35 estudantes da rede
pública que foram selecionados pela Embaixada dos Estados Unidos do
Brasil para fazerem parte do intercâmbio cultural “Jovens Embaixadores
2011”. Entre os selecionados, estão dois pernambucanos: Marina Rocha de
Jesus, 17 anos, que mora em Olinda, e Janailton Mick Vitor da Silva (foto),
16 anos, que mora em Sanharó.
Marina é voluntária em uma ONG, ajudando em campanhas de coleta de
alimentos e agasalhos, além de organizar atividades para crianças
carantes.Janailton é professor de inglês voluntário na escola em que estuda,
além de ensinar a mesma língua em várias outras instituições.
“Estou muito ansioso. Ontem (26) eu recebi o resultado. Quero conhecer a
cultura americana. Também é importante representar o Brasil lá fora. Isso é muito importante para mim, que sou do
interior de Pernambuco. Também quero mostrar um pouco mais de Sanharó, os trabalhos de mestre Vitalino”, disse
Janailton.
Os jovens passarão três semanas nos EUA, entre 8 e 27 de janeiro de 2011. A primeira semana será na capital norteamericana, Washington DC, onde participam de reuniões com autoridades, visitando monumentos históricos e museus.
Nas duas semanas seguintes, o grupo será dividido e cada parte irá para um estado do país, podendo ser Carolina do
Norte, Washington, Montana, Oklahoma e Ohio. Eles conviverão com uma família americana que irá hospedá-los
voluntariamente.
Entre as atividades, os selecionados frequentarão aula em uma escola de Ensino Médio, o “High School”, onde
conhecerão o dia a dia dos estudantes americanos. Também farão apresentação sobre o Brasil e desenvolver um plano
de ação para o fortalecimento do projeto voluntariado no Brasil.
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Estudante de MT nos EUA como jovem embaixadora – Mato Grosso
http://www.gazetadigital.com.br/digital.php?codigo=98527&UGID=103654f7c81081c38e10ddf3a2512b3f&GED=690
5&GEDDATA=2010-10-27
A estudante Laysa Mathias de Jesus, 17 anos, estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Mário Spnelli,
de Sorriso (420 Km ao norte de Cuaibá), irá representar Mato Grosso na edição 2011 do Projeto Jovens Embaixadores.
O anúncio foi realizado na tarde de ontem pela Embaixada Americana. Laysa cursa inglês há seis anos e desenvolve
duas atividades voluntárias (ensinando capoeira e ministrando aulas de reforço para alunos carentes da cidade em que
vive). Desenvolver trabalhos sociais era um dos requisitos exigidos para a inscrição. Laysa, ao saber da escolha
mostrou-se extremamente emocionada.
No total, dez estudantes da rede pública mato-grossense, participaram na tarde de ontem do processo de seleção, que
foi realizado em parceria pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e a Escola Number
One, em Cuiabá. A jovem embaixadora passará uma semana na capital americana, Washington DC, participando de
reuniões com autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações. Nas duas semanas
seguintes, o grupo será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norte-americano (Carolina do Norte, Washington,
Montana, Oklahoma e Ohio) para conviver com uma família americana que os hospeda voluntariamente.
Desde a criação do programa em 2002, 212 jovens brasileiros já foram beneficiados. Os 120 semifi nalistas que não
foram selecionados para viajar para os EUA em janeiro de 2011 estão convidados pela Embaixada dos EUA para fazer
um curso de imersão em língua inglesa e cultura americana em julho de 2011.
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Adolescente de Sorriso vai representar MT – Mato Grosso
http://www.circuitomt.com.br/home/materia/47854
27/10/2010 13:55
Uma estudante de 17 da cidade de Sorriso vai representar Mato Grosso na edição 2011 do Projeto Jovens
Embaixadores, o anúncio foi realizado na tarde de ontem pela Embaixada Americana.
Laysa Mathias de Jesus cursa inglês há seis anos e desenvolve atividades voluntárias (ensinando capoeira e ministrando
aulas de reforço para alunos carentes da cidade em que vive). Desenvolver trabalhos sociais era um dos requisitos
exigidos para a inscrição.
Os 27 escolhidos brasileiros também irão freqüentar aulas em uma escola de ensino médio (“high-school”) onde, além de
conhecerem o dia-a-dia do jovem estudante americano, terão a oportunidade de fazer apresentações sobre o Brasil e
desenvolver um plano de ação para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no Brasil.
A jovem embaixadora passará uma semana na capital americana, Washington DC, participando de reuniões com
autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações.
Nas duas semanas seguintes, o grupo será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norte-americano (Carolina do
Norte, Washington, Montana, Oklahoma e Ohio) para conviver com uma família americana que os hospeda
voluntariamente.
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Estudante gaúcho é selecionado em programa dos EUA – Rio Grande
do Sul
Zero Hora - Porto Alegre/RS
27/10/2010
Em pouco mais de dois meses, Ítalo da Silva Alves, 17 anos, vai embarcar aos Estados Unidos. Algo comum, não fosse
o fato de o adolescente ter, na agenda da viagem, uma reunião com autoridades americanas.
O estudante de Três Coroas foi o único gaúcho selecionado entre os 35 brasileiros de escolas públicas que vão participar
do intercâmbio Jovens Embaixadores 2011. O programa promovido pela embaixada americana pretende transformar os
participantes em modelos em suas comunidades.
Assim que soube do resultado na manhã de ontem, ele telefonou para os pais. João Carlos Alves é o principal exemplo
do filho. Foi com ele que Ítalo aprendeu a importância do trabalho voluntário, um dos requisitos principais para ingressar
no programa. – Cresci vendo meu pai se dedicar aos trabalhos sociais e terminei me engajando também – conta o
garoto, que há quase 10 anos atua em ações ambientais e em campanhas sociais.
A partir de janeiro, ele vai passar uma semana em Washington para participar de reuniões com autoridades e visitar
museus e outras organizações. Depois, os estudantes serão divididos em grupos e vão para Estados diferentes, a fim de
conviver com uma família e frequentar uma escola.
– Sempre fui muito curioso pela cultura americana. Será uma oportunidade, muito especial – diz Ítalo.
O gaúcho foi selecionado em um grupo de cerca de 90 inscritos no Estado. Ele passou por uma prova escrita, uma
entrevista em inglês e recebeu visita em casa do comitê de seleção.
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Estudante de Altos é selecionado para intercâmbio nos EUA – Piauí
Acesse Piauí - Teresina/PI
26/10/2010
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil selecionou 35 estudantes da rede pública para participar de um programa de
intercâmbio chamado “Jovens Embaixadores 2011”. A lista de selecionados, que inclui adolescentes de 25 estados do
país, foi divulgada nesta terça-feira (26). um deles é piauiense. Trata-se de Hyago Martins de Souza, 17 anos, natural de
Altos. Os selecionados passarão três semanas nos Estados Unidos em janeiro do próximo ano.
O programa, iniciado em 2003, não tem custo financeiro para os participantes, já que é patrocinado pelo governo dos
Estados Unidos.
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Dois estudantes baianos são selecionados para intercâmbio na
Embaixada dos EUA – Bahia
http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/dois-estudates-baianos-sao-selecionadospara-intercambio-na-embaixada-dos-eua/
Correio da Bahia - Salvador/BA
26/10/2010 Redação CORREIO
Dois estudates baianos foram selecionados para participar de um programa de intercâmbio desenvolvido pela embaixada
dos Estados Unidos no Brasil. Outros 33 estudantes da rede pública foram convocados para o programa “Jovens
Embaixadores 2011”. A lista de selecionados, que inclui adolescentes de 25 estados do país, foi divulgada nesta terçafeira (26). Os selecionados passarão três semanas nos Estados Unidos em janeiro do próximo ano.
O programa, iniciado em 2003, não tem custo financeiro para os participantes, já que é patrocinado pelo governo dos
Estados Unidos.
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Jovens embaixadores seleciona dois pernambucanos – Pernambuco
Diário de Pernambuco
26/10/2010
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou a lista dos 35 estudantes da rede pública selecionados para o
intercâmbio cultural "Jovens Embaixadores 2011". Em Pernambuco, foram selecionados Marina Rocha de Jesus, de 17
anos, de Olinda, e Janailton Mick Vitor da Silva, 16 anos, de Sanharó.
Esta é a 9ª edição do programa, que levará jovens aos Estados Unidos por três semanas, entre 8 a 27 de janeiro de
2011. Este ano, o número de inscritos superou seis mil jovens. Todos os estados brasileiros participaram do processo de
seleção, que envolveu 64 instituições parceiras da Embaixada dos EUA espalhadas por todo o território nacional.
Atividades - Os Jovens Embaixadores passarão uma semana na capital americana, Washington DC, participando de
reuniões com autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações. Nas duas semanas
seguintes, o grupo será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norte-americano (Carolina do Norte, Washington,
Montana, Oklahoma e Ohio) para conviver com uma família americana que os hospeda voluntariamente.
Eles também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio ("high-school") onde, além de conhecerem o dia-adia do jovem estudante americano, terão a oportunidade de fazer apresentações sobre o Brasil e desenvolver um plano
de ação para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no Brasil.
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Estudantes de Sobral e Banabuiú são as novas Jovens Embaixadoras
Cearenses – Ceará
http://www.ceara.gov.br/index.php/sala-de-imprensa/noticias/2091-estudantes-de-sobral-e-banabuiu-sao-as-novas jovens-embaixadoras-cearenses
O sonho de conhecer os Estados Unidos e a cultura norte-americana vai se tornar realidade em janeiro de 2011 para
Francisca Joele Dias Balbino e Lunara Farias Lima, alunas da rede estadual de ensino selecionadas para participar do
programa de intercâmbio "Jovens Embaixadores 2011". As estudantes estão entre os 35 jovens que foram escolhidos
dentre seis mil inscritos. Um 36º jovem embaixador ainda será selecionado por meio de votação pública no site do
programa Jovens Embaixadores.
Joele Dias, 18 anos, é aluna do Colégio Estadual Dom José Tubinambá da Frota, em Sobral. A Jovem Embaixadora, que
fez sua inscrição com incentivo da sua professora de inglês Cristina, é voluntária num projeto de inclusão social de
jovens e adolescentes. “De todo o processo de seleção a prova escrita foi a mais difícil. Já a entrevista foi a etapa mais
legal pois tive a oportunidade de conhecer os outros participantes e fazer novas amizades”, contou.
Na Escola de Ensino Médio Jacob Nobre de Oliveira Benevides, no município de Banabuiú, estuda a Embaixadora
Lunara Farias, de 15 anos. A jovem, que já possui o inglês afiado, é professora voluntária do idioma em sua escola e
diretora cultural do grêmio escolar. “Eu ainda nem acredito que fui aprovada. A seleção do programa foi tranquila, e o
trabalho que eu desenvolvo como voluntária ajudou no meu desempenho na hora das entrevistas”, disse a aluna.
Entre os dias 8 e 27 de janeiro de 2011, as duas Jovens Embaixadoras cearenses passarão uma semana em
Washington visitando instituições do governo, museus, participando de reuniões com autoridades e aprendendo sobre a
cultura dos EUA. Em seguida, as alunas passarão duas semanas hospedados em casas de famílias americanas em
diferentes estados do país. Elas também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio ("high-school") onde
conhecerão o dia-a-dia do jovem estudante americano e farão apresentações sobre o Brasil. Além disso, todos os
Jovens Embaixadores devem desenvolver um plano de ação para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no
País.
As Jovens Embaixadoras Cearenses não escondem a felicidade em participar do programa. Josele considera o
intercâmbio uma porta de entrada para grandes oportunidades na sua vida. “Espero conhecer melhor a cultura
americana, que eu amo, me aprofundar, e levar um pouco da cultura do Ceará para eles”, frisou. “Estou muito feliz e as
minhas expectativas são as melhores. Com a viagem eu espero melhorar o meu inglês, conhecer gente nova e mostrar
muito da cultura brasileira”, finalizou Lunara.
O Programa
Desde a criação do programa Jovens Embaixadores, em 2002, já foram beneficiados 212 jovens brasileiros. Todos os
anos são selecionados estudantes com idades entre 15 e 18 anos para um intercâmbio cultural gratuito de três semanas
nos EUA, promovido pela Embaixada Americana. Para participar do processo seletivo do programa, além de ter bom
desempenho na escola, é preciso fazer serviço social na comunidade e dominar suficientemente o inglês para morar com
uma família americana e conseguir se comunicar.
O programa não tem custo financeiro algum para os participantes, já que é patrocinado pelo governo dos EUA e conta
com o apoio das empresas: Federal Express – FEDEX, MSD, Dow Brasil, Microsoft Brasil, Carlson Wagonlit Travel,
United Airlines e o Banco Bradesco. O programa tem o apoio também do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de
Educação (Consed) e dos centros binacionais Brasil – Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o programa conta com o
apoio da organização World Learning que monta a programação dos jovens no território americano e seleciona as
famílias que irão hospedá-los.

32

Paraibana entre os 35 selecionados para o Jovens Embaixadores 2011
– Paraíba
http://www.portalcorreio.com.br/noticias/matLer.asp?newsId=156421
Correio da Paraíba
João Pessoa/PB
26/10/2010
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou nesta terça-feira, 26 de outubro, a lista dos 35 estudantes da rede
pública selecionados para participar do intercâmbio cultural “Jovens Embaixadores 2011”. A estudante de João Pessoa,
Maria Thamara de Lacerda Souza, de 18 anos, foi a única paraibana selecionada para o programa, que está na 9ª
edição, e que levará jovens aos Estados Unidos por três semanas (8 a 27 de janeiro de 2011).
Este ano, o número de inscritos superou seis mil jovens. Todos os estados brasileiros participaram do processo de
seleção, que envolveu 64 instituições parceiras da Embaixada dos EUA espalhadas por todo o território nacional.
“O Programa Jovens Embaixadores beneficia alunos brasileiros da rede pública que são exemplos em suas
comunidades, que possuem perfil de liderança, atitude positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica e
conhecimento da língua inglesa”, ressaltou o embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, durante evento na sede
da MSD, uma das parceiras do programa, em São Paulo.
Os Jovens Embaixadores passarão uma semana na capital americana, Washington DC, participando de reuniões com
autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações. Nas duas semanas seguintes, o grupo
será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norte-americano (Carolina do Norte, Washington, Montana, Oklahoma
e Ohio) para conviver com uma família americana que os hospeda voluntariamente. Eles também irão frequentar aulas
em uma escola de ensino médio (“high-school”) onde, além de conhecerem o dia-a-dia do jovem estudante americano,
terão a oportunidade de fazer apresentações sobre o Brasil e desenvolver um plano de ação para o fortalecimento do
seu projeto de voluntariado no Brasil.
Desde a criação do programa em 2003, 212 jovens brasileiros já foram beneficiados. O programa não tem custo
financeiro algum para os participantes, já que é patrocinado pelo governo dos EUA e conta com o apoio das empresas:
Federal Express – FEDEX, MSD, Dow Brasil, Microsoft Brasil, Carlson Wagonlit Travel, United Airlines e o Banco
Bradesco. O programa tem o apoio também do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED) e
dos centros binacionais Brasil-Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o programa conta com o apoio da organização
World Learning que monta a programação dos jovens no território americano e seleciona as famílias que irão hospedálos.
Desde a criação do programa em 2002, 212 jovens brasileiros já foram beneficiados. Os 120 semi-finalistas que não
foram selecionados para viajar para os EUA em janeiro de 2011 estão convidados pela Embaixada dos EUA para fazer
um curso de imersão em língua inglesa e cultura americana em julho de 2011.
Os jovens embaixadores selecionados para o programa de 2011 estão disponíveis para entrevistas. Contatos das
assessorias de imprensa da missão diplomática dos EUA no Brasil.
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Estudante de Roraima é selecionada para intercâmbio na Embaixada
dos EUA – Roraima
http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?idN=113838
Portal Amazonia
27/10/2010
BOA VISTA - A estudante Eva Marco Lima, de 17 anos, foi selecionada para
participar de um programa de intercâmbio desenvolvido pela embaixada dos Estados
Unidos no Brasil.
Outros 34 estudantes da rede pública foram convocados para o programa “Jovens
Embaixadores 2011”. A lista de selecionados, que inclui adolescentes de 25 estados
do país, foi divulgada nesta terça-feira (26). Os selecionados passarão três semanas
nos Estados Unidos em janeiro do próximo ano.
O programa, iniciado em 2003, não tem custo financeiro para os participantes, já que
é patrocinado pelo governo dos Estados Unidos.
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Embaixada dos EUA divulga lista de selecionados o programa Jovens
Embaixadores 2011 – Rio de Janeiro
Extra – RJ
Rio de Janeiro/RJ
27/10/2010 - 12:20:00
RIO - A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil selecionou 35 estudantes da rede pública do Brasil para participar do
programa de intercâmbio "Jovens Embaixadores 2011". O programa seleciona jovens com idades entre 15 e 18 anos
para um intercâmbio cultural gratuito de três semanas nos EUA (entre 8 e 27 de janeiro do próximo ano), promovido pela
Embaixada do país.
O número de inscritos desta edição superou seis mil jovens e mobilizou 64 instituições parceiras da Embaixada dos EUA
para selecionar os finalistas. Para participar do processo seletivo, é preciso ter bom desempenho na escola, fazer serviço
social em sua comunidade e dominar suficientemente o inglês para morar com uma família americana e conseguir se
comunicar. Um 36º jovem embaixador ainda será selecionado por meio de votação pública no site do programa Jovens
Embaixadores.
O programa
Na primeira etapa da viagem, que ocorre em janeiro de 2011, o grupo passa uma semana em Washington visitando
instituições do governo, museus, participando de reuniões com autoridades e aprendendo sobre a cultura dos EUA.
Depois, os alunos passam duas semanas hospedados em casas de famílias americanas em diferentes estados do país.
Eles também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio ("high-school") onde conhecerão o dia-a-dia do
jovem estudante americano e farão apresentações sobre o Brasil. Os jovens devem ainda desenvolver um plano de ação
para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no País.
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Jovens embaixadores: Cearenses selecionadas para intercâmbio –
Ceará
Diário do Nordeste - Fortaleza/CE
27/10/2010
A sobralense Francisca Joele Dias Balbino e a quixadaense Lunara Farias Lima foram selecionadas para participar do
Jovens Embaixadores 2011, promovido pela embaixada americana no Brasil. O programa levará 35 alunos da rede
pública aos Estados Unidos por três semanas.
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Embaixada dos EUA divulga vencedores do Programa Jovens
Embaixadores 2011
http://www.jornalbrasil.com.br/interna.php?autonum=17582
21/10/2010
A Embaixada dos EUA anuncia na próxima terça-feira, 26 de outubro, os nomes dos 35 estudantes de escolas públicas
selecionados para participar do Programa de Intercâmbio Cultural “Jovens Embaixadores 2011”. Esta é a 9ª edição do
programa, que levará jovens aos Estados Unidos por três semanas (8 a 27 de janeiro de 2011). O embaixador dos EUA
no Brasil, Thomas Shannon, fará o anúncio dos vencedores às 10h30 na sede da MSD, na Rua Alexandre Dumas, 2510
– Chácara Santo Antônio.
Este ano o número de inscritos superou seis mil jovens. Todos os estados brasileiros participaram do processo de
seleção, que envolveu 64 instituições parceiras da Embaixada dos EUA espalhadas por todo o território nacional.
Os Jovens Embaixadores passarão uma semana na capital americana, Washington DC, participando de reuniões com
autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações. Nas duas semanas seguintes, o grupo
será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norte-americano (Carolina do Norte, Washington, Montana, Oklahoma
e Ohio) para conviver com uma família americana que os hospeda voluntariamente. Eles também irão frequentar aulas
em uma escola de ensino médio (“high-school”) onde, além de conhecerem o dia-a-dia do jovem estudante americano,
terão a oportunidade de fazer apresentações sobre o Brasil e desenvolver um plano de ação para o fortalecimento do
seu projeto de voluntariado no Brasil.
Desde a criação do programa em 2003, 212 jovens brasileiros já foram beneficiados. A lista com os nomes dos
estudantes selecionados estará disponível no site da Embaixada dos EUA logo após o anúncio:
http://www.embaixadaamericana.org.br/ e no site do programa no facebook: http://www.facebook.com/pages/JovensEmbaixadores/69669009419
Os 120 semi-finalistas que não forem selecionados para viajar para os EUA em janeiro de 2011 serão convidados pela
Embaixada dos EUA para fazer um curso de imersão em língua inglesa e cultura americana em julho de 2011.
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Estudante do Caparaó vai conhecer presidente dos EUA
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/11/691740estudante+do+caparao+vai+conhecer+presidente+dos+eua.html
08/11/2010
Estudante vai participar do programa Jovens Embaixadores. Em
janeiro, ela embarca para os Estados Unidos
Andresa Alcoforado
Samantha Rezende, de Dores do Rio Preto, vai ser Jovem
Embaixatriz. Uma história como aquelas de novela: Samantha
Rezende, 16 anos, que mora na zona rural de Dores do Rio Preto, no
Sul do Espírito Santo, vai viver dias de contos de fadas. Ela e outro
jovem capixaba vão passar três semanas nos Estados Unidos a
convite do "Projeto Jovens Embaixadores". Na programação, visita à
Casa Branca e até um encontro com o Presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama.
"Estou super feliz, não estava nem acreditando que eu iria conseguir passar pelos processos de seleção", conta a jovem.
A escolha de Samantha mostra que quando se quer é possível estudar. Na última fase por exemplo, eram cinco
candidatos, e para passar, só mesmo falando inglês fluente.
Veja mais notícias no Gazeta Online Sul
"Eu estudo em Dores do Rio Preto em uma escola estadual, fiz inglês quando era mais nova, parei e retornei tem uns
seis meses. Para me preparar para as provas, já que tinha fase escrita e também conversação, eu vi muitos filmes e ouvi
músicas. Queria tanto que me dediquei", lembra Samantha.
Intercâmbio
Ao todo 35 jovens da rede pública foram selecionados para o Programa Jovens Embaixadores 2011. O intercâmbio
cultural esta na 9ª edição e leva todos os anos jovens aos Estados Unidos por três semanas; esse ano, o período vai de
8 a 27 de janeiro.
A procura pelo projeto é tanta que a Embaixada Americana recebeu seis mil inscrições. Todos os estados brasileiros
participaram do processo de seleção, que envolveu 64 instituições parceiras da Embaixada dos EUA espalhadas por
todo o território nacional.
"O Programa Jovens Embaixadores beneficia alunos brasileiros da rede pública que são exemplos em suas
comunidades, que possuem perfil de liderança, atitude positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica e
conhecimento da língua inglesa", ressaltou o embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, durante evento na sede
da MSD, uma das parceiras do programa, em São Paulo.
Viagem
Os Jovens Embaixadores passarão uma semana na capital americana, Washington DC, participando de reuniões com
autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações.
Nas duas semanas seguintes, o grupo será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norte-americano (Carolina do
Norte, Washington, Montana, Oklahoma e Ohio) para conviver com uma família americana que os hospeda
voluntariamente.
Eles também irão freqüentar aulas em uma escola de ensino médio ("high-school") onde, além de conhecerem o dia-adia do jovem estudante americano, terão a oportunidade de fazer apresentações sobre o Brasil e desenvolver um plano
de ação para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no Brasil.

38

Rumo aos EUA
http://www.liegebarbalho.com/?Rumo%20aos%20EUA
Aluno de Parnamirim participa de programa de intercâmbio
Pelo segundo ano consecutivo, um estudante de Parnamirim foi selecionado no
programa de intercâmbio cultural “Jovens Embaixadores 2011”, promovido pela
Embaixada dos EUA no Brasil. O adolescente Deberth Cláudio Nascimento é aluno do
3º ano da Escola Estadual Dom Nivaldo Monte. Acompanhado de outros 35 jovens,
Deberth viaja em janeiro de 2011 para os Estados Unidos onde participa de um
intercâmbio de três semanas.
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Vencedora do Programa ‘Jovens Embaixadores 2011’, fará intercâmbio
nos EUA
http://www.elogieaki.com.br/noticia/000004420/vencedora-do-programa-jovens-embaixadores-2011-fara-intercambio-noseua.aspx
29/11/2010
A estudante Gabriela Cristina Benevides Tom, de 17 anos, da Escola Estadual Francisco Braziliense Fusco, foi escolhida
pela Embaixada dos EUA para participar do programa Jovens Embaixadores 2011.
Vencedora da etapa final do processo de seleção, a jovem integrou a primeira turma do Access Microscholarship,
programa que benefecia estudantes de baixa renda com um curso gratuito de inglês.
A jovem, acompanhada por outros 34 jovens de todo o Brasil, fará em janeiro um intercâmbio de três semanas nos EUA
promovido pela embaixada do país em parceria com instituições e centros binacionais de todo o Brasil. A estudante será
homenageada no Centro Cultural Alumni no dia 3 de dezembro, ocasião em que será lançado o Access Extension, criado
pela Alumni, para complementar o Access Microscholarship, programa realizado em parceria pelas associações
Parceiros da Educação e Alumni e pelo Consulado dos EUA.
Indicada pelo Centro de Orientação EducationUSA da Alumni e selecionada entre mais de seis mil inscritos de todo o
país, a jovem se formou em setembro e é a décima estudante indicada pela Associação a vencer a etapa final e
conquistar a oportunidade de fazer o intercâmbio.
Segundo Marilena Fernandes, coordenadora do Access Microscholarship na Alumni, a notícia foi recebida com grande
entusiasmo pela instituição, que trabalha para que cada vez mais jovens consigam uma oportunidade como essa. “Esse
é o nosso papel, contribuir para a formação dos jovens que representam o futuro do país. Estamos torcendo para que
Gabriela tenha muito sucesso, daremos todo o apoio que ela precisar”, afirma.
“A Parceiros da Educação encontrou nesse projeto com o Consulado e a Alumni mais uma maneira de dar oportunidade
aos alunos das escolas estaduais de desenvolverem seu potencial”, afirma Lúcia Fávero, diretora executiva da Parceiros
da Educação, que iniciou o trabalho com a escola de idiomas em 2008. A aluna diz que não teria conseguido nada se
não fosse o Access. “Vamos pensar que o inglês é 75% da proposta do Jovens Embaixadores. Se não fosse o Access eu
não teria feito inglês, pois eu jamais neste momento teria condições de pagar por um curso”, afirma Gabriela.
O processo seletivo se dá em quatro etapas: entrega dos documentos, prova escrita, prova oral, e envio dos documentos
para a Embaixada. “No princípio achei que seria um bicho de sete cabeças. Comecei a pedir para a Adeli e Lilia
(professoras do Access) para me mandarem exercícios, estudei, mas graças a Deus fui passando pelas etapas
tranquilamente”, explica.
O programa cumpre também o papel de sustentar o sonho dos jovens, de estimular suas expectativas. “Os meus planos
são os mesmos. Seguir em frente, ir em busca dos meus objetivos, buscar sempre o melhor, me esforçar cada dia mais,
aproveitar as oportunidades. E quem sabe fazer minha faculdade de Relações Internacionais nos EUA”.
Sobre a Alumni:
A Alumni é um centro binacional com 50 anos de história, reconhecido pelos governos brasileiro e americano por sua
dedicação ao ensino, à cultura, à cidadania e à integração entre Brasil e Estados Unidos. Premiada como um dos
melhores centros binacionais do mundo, a Alumni conta hoje com 3.500 alunos e é referência em qualidade no ensino de
inglês.
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Um sucesso da família Valente
http://www.jornaldelondrina.com.br/online/conteudo.phtml?tl=1&id=1071984&tit=Um-sucesso-da-familia-Valente
28/11/2010 | 00:00 Paulo Briguet
A londrinense Manuela Valente, 17 anos, foi escolhida entre 6 mil candidatos para participar do programa Jovens
Embaixadores nos EUA
Foi como passar no vestibular mais difícil do país. No dia 26 de outubro, a estudante Manuela Valente, 17 anos, recebeu
um telefonema, deu um grito de alegria e começou a chorar. Havia sido selecionada, entre mais de 6 mil candidatos do
país inteiro, para o Programa Jovens Embaixadores. Com mais 34 estudantes, ela fará uma viagem cultural de três
semanas aos Estados Unidos, com todas as despesas pagas. “Até agora minha ficha está caindo. Vou representar o
Brasil. É uma vitória, um sonho realizado”, diz Manuela, que pretende estudar relações internacionais e direito.
Aluna do 3º ano no Colégio de Aplicação de Londrina, Manuela mora com a família – os pais, Manuel e Sandra, e o
irmão, Raul – no Jardim Monte Belo (zona sul da cidade). Desde pequena, só estudou em escolas públicas. Sempre boa
aluna, tem múltiplos interesses, que começam pelo estudo de idiomas, englobam as humanidades, passam pelas
ciências exatas e se realizam nas artes e no trabalho solidário.
O programa Jovens Embaixadores foi criado há dez anos pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e seleciona
jovens brasileiros de baixa renda interessados na cultura e na civilização norte-americanas. O principal objeto do
programa é formar e incentivar jovens líderes dentro dos valores democráticos.
Manuela viaja em janeiro, na companhia de mais 34 jovens aprovados pelo programa. Na primeira semana, ela e os
outros jovens embaixadores participam de uma solenidade na Casa Branca, com presença da primeira-dama Michelle
Obama. Eles também vão conhecer pontos históricos e turísticos de Washington. Nas outras duas semanas, os jovens
se dividem em grupos e viajam para diversas regiões dos Estados Unidos, onde ficarão hospedados em casas de
famílias americanas e participam de programas educativos em escolas de nível médio (high schools). “Vai ser uma troca
de experiências. Vamos aprender sobre a cultura americana e também falar sobre o Brasil”, diz Manuela, empolgada
com a viagem.
Manuela tem boas notas, dança balé, faz teatro, canta bem, toca piano e até um pouco de violão. “Mas violão quem toca
bem mesmo é o meu irmão”, diz, apontando Raul, 19 anos. Bom aluno e filho, Raul é outro caso de sucesso na família
Valente. Há três anos, chegou a ser selecionado para o programa Jovens Embaixadores, mas acabou não indo para os
Estados Unidos. Hoje ele cursa Engenharia Elétrica na UEL.
Numa época em que tantas famílias vivem problema com a educação dos filhos, é o caso de perguntar a seu Manuel e
dona Sandra: Como é que se faz para ter dois filhos assim? A mãe, orgulhosa, responde: “O segredo é acompanhá-los
sempre. Na escola, na rotina, em casa. Conversar todos os dias. Se há um problema, nós estamos por perto. Assim eles
desenvolveram uma grande responsabilidade. Porque nós lidamos com amor”.
É exatamente isso que Manuela admira em seus pais: “A perseverança, o carinho, o cuidado, o amor. É o que me faz
seguir em frente – caminhar.”
Programa facilita acesso a universidades americanas
Ser escolhida como jovem embaixadora não foi uma tarefa simples. Manuela Valente precisou passar por vários exames
escritos e orais em inglês. Outro fator importância para ser escolhida foi a participação de Manuela em trabalhos sociais
e comunitários. Formada em música e dança (sempre com bolsas de estudos, porque a renda da família é modesta), ela
faz apresentações e oficinas de arte para crianças da Creche Ouro Branco, na zona sul, e atua com a comunidade
católica em visitas a famílias carentes. “Quando é para ajudar os outros, não sei dizer não.”
Em Londrina, a seleção de candidatos para o Programa Jovens Embaixadores é feita pelo Instituto Cultural, escola
credenciada pelo governo dos Estados Unidos. O diretor do Cultural, Ely Torresin, explica que o programa tem três
critérios básicos para a seleção dos jovens: excelente desempenho escolar, domínio do inglês em nível intermediário e
participação voluntária em trabalhos sociais.
“Nosso papel é aplicar testes, fazer entrevistas com as famílias e enviar três nomes para a Embaixada dos EUA, em
Brasília”, afirma Torresin. Dos três nomes enviados pelo Cultural de Londrina, Manuela foi selecionada. Mas os outros
dois participantes também terão a chance de conseguir bolsas de estudo em universidades americanas. “É importante
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enfatizar que o programa não é apenas uma viagem para os Estados Unidos. Todos os estudantes finalistas têm a
chance de frequentar escolas americanas de nível superior.” Atualmente, há três londrinenses, finalistas do Programa
Jovens Embaixadores em edições anteriores, estudando em universidades dos EUA. “E quem conhece a Manuela sabe
que ela vai longe.”
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Jovens que querem ganhar o mundo Potiguares concorrem a um lugar
em programa de intercâmbio para os EUA
http://www.diariodenatal.com.br/2010/11/14/cidades4_0.php?a=Jovens%20que%20querem%20ganhar%20o%20mundo
Francisco Francerle
franciscofrancerle.rn@dabr.com.br
14 de novembro de 2010
Os alunos do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFRN), Allan Michel Jales
Coutinho (Natal) e Késia Priscila Nunes (Mossoró) estão entre os cinco estudantes
que concorrem à 36ª vaga oferecida pelo Programa Jovens Embaixadores neste ano
para o Brasil. A escolha será feita pela internet, Eles dependem do voto do povo
potiguar para serem escolhidos. Para ajudá-los na seleção, basta acessar o site
www.tvglobo.caldeiraodohuck.g, assistir os vídeos e votar em um deles. A votação
vai até o dia 12/11 e o resultado será divulgado no dia seguinte (13/11) no Caldeirão
do Huck e também pelo site do programa, exibido aos sábados à tarde, na TV Globo.
Allan e Késia estão entre os cinco estudantes que disputam a 36ª vaga oferecida
para o Brasil Foto: Paulo Natanael/Divulgação/D.A Press
"É importante que os potiguares acessem o site e votem nos dois jovens potiguares. Essa é uma grande oportunidade
para fortalecer o desenvolvimento intelectual e profissional deles", conclama o coordenador de Relações Internacionais
do Instituto, professor Marcelo Camilo. O professor lembra o exemplo da aluna Bruna Lobato, selecionada no ano
passado para fazer parte da delegação brasileira no início desse ano. "Ela está encaminhada para fazer um curso
superior nos Estados Unidos, graças ao fato de ter sido selecionada para o programa", disse ele.
Este ano, os alunos potiguares concorreram com mais de 6 mil estudantes de todo o País e ficaram entre os 150
finalistas. Destes, 35 estão com a vaga garantida, dentre eles o estudante Deberth Cláudio da Silva Nascimento, 17
anos, do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Donivaldo Monte, em Parnamirim, que já foi selecionado em 26/10.
Os outros 100 candidatos finalistas tiveram que fazer o vídeo defendendo as respectivas candidaturas para concorrerem
à última vaga. Os vídeos de Allan e Késia ficaram entre os cinco escolhidos para participarem da votação popular. Além
dos dois finalistas do Rio Grande do Norte, os outros três são dos estados do Maranhão, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
A coordenadora o programa na Secretaria de Educação do Estado, Vera Reis, também fazum apelo para a população
votar nos nomes potiguares: "Podemos votar quantas vezes quiser, é o Rio Grande na disputa e temos que prestigiar
nossos alunos". Na programação dos Jovens Embaixadores constam visita a prédios históricos e à primeira-dama dos
EUA, Michelle Obama e embarque na segunda semana para um estado americano, onde vão conviver no ambiente
escolar do ensino médio daquele país.
Experiência marcante
Essa experiência tem sido marcante para os dois alunos. Késia Priscila Nunes, disse a preparação do seu video
demorou mais de uma semana. "Foi muito empenho, muita vontade. Foram seis dias ininterruptos de gravação de uma
mensagem criativa sobre o que eu vou fazer para minha comunidade quando for escolhida pelo programa Jovem
Embaixador", explicou ela. Evangélica da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, ela diz que quando alguém coloca algo
verdadeiro, que vem do coração, todos compreendem a mensagem".
Já o aluno Allan Michel Jales Coutinho, explorou muito a criatividae e colocou sua ideia no video emforma de poesia.
"Fiquei muito feliz com a oportunidade de disputar esta vaga. Já me sinto vitorioso por ter conseguido isso, independente
do resultado final", declarou ele. Como uma das exigências do concurso é realizar trabalho voluntário, Allan tem
atividades no Grupo de Apoio à Criança com Câncer e participa das campanhas para doações de medula óssea.
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Estudante do Colégio Militar recebe homenagem na Câmara
http://www.agoracampogrande.com.br/ver_not.php?id=32263
O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Paulo Siufi
(PMDB) entregou na manhã de hoje (10) uma Moção de Congratulação ao aluno
João Alcim Souza, estudante do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Militar de
Campo Grande.
A Moção, entregue durante a sessão ordinária desta quarta-feira, parabenizou o
estudante por ter sido selecionado na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil
para participar do Programa de Intercâmbio “Jovens Embaixadores 2011”, que será
realizada no período de 08 a 27 de janeiro de 2011. O aluno recebeu a Moção em
Plenário e agradeceu a homenagem.
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Jovens diplomatas nos EUA
Glynner Brandão
7 de novembro de 2010
Estado tem dois representantes entre os 35 selecionados no país para programa de intercâmbio com alunos da rede
pública
Pernambuco tem dois estudantes selecionados para o programa de intercâmbio cultural Jovens Embaixadores 2011,
organizado pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil, com sede em Brasília. As conquistas de Janailton Mick Vitor
da Silva, de 16 anos, do município de Sanharó, no Agreste, e Marina Rocha de Jesus, 17, de Olinda, vieram depois da
aprovação em sete fases e melhor desempenho entre seis mil concorrentes da rede pública de ensino de todo o país.
Com as aprovações, os alunos garantiram passagens para uma viagem de três semanas aos Estados Unidos, custeada
pelo governo norte-americano. O embarque será em 8 de janeiro.
Foi a partir da leitura de uma reportagem veiculada pelo Diario, em 2008, que o estudante Janailton conheceu o projeto.
Atualmente, ele cursa o 3º ano do ensino médio no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), campus Belo Jardim.
"Comecei a estudar inglês aos 14 anos e nunca fiz curso de idiomas. Essa aprovação mostra que sonhar é possível",
explicou Janailton. Sanhoró, terra do leite e do queijo, terá seu nome levado aos Estados Unidos, garante o estudante,
que dará palestra sobre as culturas do município e de Pernambuco nos EUA.
Também aluna do IFPE, mas do Recife, Marina Rocha de Jesus, do 3º ano no instituto, além de edificações, é a outra
representante do estado no programa. Mesmo com o anúncio oficial, na última terça-feira, ela ainda não acredita na
aprovação. "Só vou acreditar mesmo quando entrar no avião. Quando olhei minha foto e meu nome no computador fiquei
muito emocionada. Estava no instituto, com minhas amigas. Foi um momento de muita alegria", disse, antes de revelar
que, na mala, a bandeira de Pernambuco e os CDs do cantor Lenine são artigos que não serão esquecidos.
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Janelas que se abrem ao futuro
http://www.gazetadigital.com.br/materias.php?codigo=275700&codcaderno=18&GED=6914&GEDDATA=2010-1106&UGID=873209f255b0b2b3004c0f8dda68af27
Da Redação
Uma estudante da cidade de Sorriso, da Escola Estadual Mário Spnelli, foi selecionada para o projeto Jovens
Embaixadores e vai representar Mato Grosso e o Brasil em janeiro de 2011 nos Estados Unidos, juntamente com os
outros 34 estudantes de diversas regiões do país. Ela se chama Laysa Mathias de Jesus, tem 16 anos e está cursando o
3º ano do Ensino Médio. Seu currículo atendeu a todos os requisitos exigidos pelo projeto e agora a jovem está
aguardando o contato dos responsáveis para começar encaminhar a documentação.
Laysa diz estar muito ansiosa e que receber a notícia foi uma felicidade enorme. "Saber que fui selecionada foi uma
emoção muito forte. É o segundo ano que tento entrar no projeto e agora estou muito ansiosa, a expectativa é grande
não só por conhecer uma cultura diferente, mas pela oportunidade de mostrar que o Brasil não é só carnaval."
Como apresentação do país, Laysa vai mostrar os projetos que tem desenvolvido, mais precisamente o Projeto Amar,
que objetiva a recuperação de mulheres dependentes de drogas. Ela diz também que vai mostrar um pouco das belezas
naturais e da mistura cultural existente aqui no Brasil.
A estudante pretende fazer a faculdade de Relações Internacionais por sua preocupação com o mundo. "Essa viagem
vai trazer riqueza de conhecimento enorme e vamos ser preparados para ser futuros embaixadores". Laysa se dedicou
muito para conquistar uma vaga neste ano. Estuda inglês há 5 anos e dá aulas para crianças carentes voluntaria. Foi
nesse ambiente que soube do Jovens Embaixadores.
Os pais de Laysa são artesãos e ela tem uma irmã de 18 anos. Revela sempre recebeu apoio da família. "Minha mãe
disse que ainda não caiu a ficha. Ela chora e diz que está preocupada e que não sabe se vai deixar eu ir. Mas eu falo
que demorou tanto para conseguir e agora ela não vai deixar? Aí ela fala que vai deixar sim, porque sabe que isso vai
ser bom para o meu futuro.A garota acredita que quando voltar vai incentivar os alunos para que também façam
trabalhos especiais como esse.
Em janeiro deste ano, quem representou Mato Grosso foi o estudante de Primavera do Leste, Diego Gomes Azevedo, na
época com 17 anos. "Visitamos várias empresas entre elas a Ashoka (semelhante ao Sebrae), fomos recebidos por um
dos patrocinadores, a Fedex e fizemos passeios pela cidade utilizando o transporte coletivo, como ônibus e metrô".
Atualmente Diego cursa Ciências Econômicas na Universidade Federal de Mato Grosso, mas ainda pretende ingressar
no curso de Relações Internacionais e ampliar seus conhecimentos de línguas estrangeiras. (V.P.)
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Jovens embaixadores do Brasil
http://www.gazetadigital.com.br/materias.php?codigo=275699&codcaderno=18&GED=6914&GEDDATA=2010-1106&UGID=64f2ad1044077819e57f9cfac9104d7a
Valérya Próspero
Especial para o Zine
Aos 16 anos a estudante de Sorriso, Laysa Mathias vai representar o Estado nessa aventura internacional
Ser um embaixador depois de estudar muito, passar por um concurso e falar em nome de um país não é uma tarefa fácil.
Jovens de Mato Grosso e de todo o país estão tendo essa oportunidade ainda enquanto estão no Ensino Médio da rede
pública. Trata-se do Programa Jovens Embaixadores, uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos
Estados Unidos no Brasil em parceria com os setores público e privado em ambos os países, que vai levar 35 estudantes
da rede pública de ensino para uma imersão de 3 semanas nos EUA. São adolescentes e jovens entre 15 e 18 anos
Este ano, quem vai representar o Estado nessa aventura é uma aluna de Sorriso, a Laysa Mathias, de 16 anos. Para
participar do concurso ela precisou preencher vários quesitos, entre eles, ainda não ter viajado ao exterior, ter fluência
oral e escrita no inglês, ter excelente desempenho escolar, possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade e
estar engajada por pelo menos há 1 ano em atividades de voluntariado.
Obter todo esse currículo não é uma tarefa fácil para um estudante adolescente e de escola pública. Portanto, se você
quer concorrer a uma vaga no próximo ano, deve começar a se preparar desde agora.
Segundo o projeto disponível no site jovensembaixadores.org, esse programa pretende valorizar e promover o
fortalecimento da educação pública e transformar esses jovens em modelos para os colegas e para a comunidade. O
processo de seleção é uma forma de verificar quais são os alunos exemplos na comunidade em termos de liderança,
consciência cidadã, excelência acadêmica.
Criado desde 2002, os vencedores do concurso viajam sempre em janeiro e ficam 3 semanas nos EUA e começam a
visita por Washington, a capital do país. Participam de reuniões em organizações dos setores público e privado, visitam
escolas e projetos sociais e também os principais monumentos da cidade.
Depois dessa fase os brasileiros são divididos em subgrupos e cada um viaja para um Estado dos EUA, onde são
hospedados por uma família americana, assistem aulas e interagem com jovens da sua idade. É nesse momento que
fazem uma apresentação sobre o Brasil e participam de atividades culturais.
Os finalistas de cada Estado, que não ficaram em primeiro lugar, participarão do English Immersion Program, em
Brasília, no mês de julho.
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Jovem paraense é destaque internacional
http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-120559-JOVEM+PARAENSE+E+DESTAQUE+INTERNACIONAL.html
Domingo, 28/11/2010
De Tucuruí diretamente para Washington. O que une duas realidades tão distantes é o talento prodígio da jovem
estudante Beatriz Silva da Costa. Com recém-completados 18 anos, a paraense está com viagem marcada para as
terras americanas, onde irá permanecer por três semanas. Beatriz faz parte do grupo de 35 brasileiros selecionados pelo
programa “Jovens Embaixadores”, formado por estudantes que se destacam também como cidadãos e são apontados
como futuras lideranças do país.
“Estudei a maior parte da minha vida em escola pública, e presenciei o desinteresse de muitos jovens que às vezes
precisam trabalhar para ajudar no sustento da família. Mas nunca deixei de acreditar nos meus sonhos. Todo jovem,
quando motivado, é capaz de alcançar seus objetivos”, diz Beatriz, cujo pai é servidor público e a mãe trabalha como
atendente de padaria.
O primeiro passo rumo à realização desse sonho foi dado em 2009, quando a estudante participou das seletivas do
programa. Mas como dividia o tempo entre a sala de aula do Instituto Federal do Pará (IFPA) e o trabalho, ficou difícil
dedicar-se o suficiente para prosseguir na concorrida competição. Como pré-requisitos, além de ter entre 15 e 18 anos,
ser estudante de escola pública e cursar o ensino médio, o candidato deve dominar suficientemente o inglês para morar
com uma família americana e atuar em projetos comunitários. “Eu sempre quis ajudar. Então há tempos participo de
ações sociais, só que nada formal. Então esse foi um quesito falho na minha candidatura”, explica.
Em 2010, uma nova tentativa de Beatriz teve o êxito esperado. Já atuando no serviço voluntário como agente da
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em sua cidade, a estudante participou de uma triagem
realizada através da internet, via Facebook, que elegeu os alunos para a próxima etapa das seletivas. Em setembro, foi
realizada uma prova escrita, em inglês, sobre política, globalização e os planos profissionais e pessoais dos candidatos.
A segunda prova foi uma entrevista.
De família simples e criada numa cidade de interior, Beatriz conhece de perto as dificuldades da juventude paraense. “A
importância de ter um representante do Norte no programa é enorme. Sei de vários problemas que afetam muito a minha
cidade, como falta de infra-estrutura para saúde e educação, principalmente. Muitos jovens pobres da minha região se
deixam influenciar por caminhos ‘fáceis’, entrando muitas vezes para o tráfico de drogas”, diz ela, questionando a falta de
atitude do governo em prol da juventude. “Como solucionar esses problemas? Através de um ensino público de
qualidade. Sem estudos, jovens que são o futuro do mundo não irão muito longe”, conclui.
O grupo embarca no dia 8 de janeiro de 2011 para os Estados Unidos e retorna no dia 27 do mesmo mês. Seguindo o
roteiro do programa, os alunos irão passar uma semana em Washington visitando instituições do governo, museus,
participando de reuniões com autoridades e aprendendo sobre a cultura dos EUA. Depois seguem para as casas das
famílias hospedeiras, onde vão viver por duas semanas, freqüentando aulas em uma escola de ensino médio e
conhecendo o dia-a-dia da família.
Motivada pela oportunidade que lhe abriu horizontes, Beatriz planeja fazer curso de férias em uma universidade
americana e depois voltar para o Brasil para estudar Relações Internacionais. “Quero trabalhar numa organização que
torne a sociedade mais igualitária”, diz ela, que está participando da primeira ONG totalmente juvenil da América Latina,
a React & Change. “Ser ativista é mais do que uma satisfação para mim, tornou-se uma necessidade. Quanto mais eu
ajudo, percebo como as iniciativas irão transformar vidas, e mais me sinto motivada a trabalhar para a construção de um
mundo melhor”.
Seja um Jovem Embaixador
O projeto Jovens Embaixadores existe desde 2002, e é voltado para alunos de classe baixa de escolas públicas que se
destaquem tanto na sala de aula quanto em sua comunidade, pela atuação em projetos voluntários. O principal objetivo é
valorizar e promover o fortalecimento da educação pública ao tornar esses jovens selecionados em modelos para seus
colegas. Para participar, o candidato deve:
Ter entre 15 e 18 anos (candidatos não poderão ter mais de 18 ou menos de 15 na data da viagem);
Ter boa fluência oral e escrita em inglês;
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Ser aluno do ensino médio na rede pública;
Pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida;
Ter excelente desempenho escolar;
Ter perfil de liderança, iniciativa e boa desenvoltura oral;
Estar engajado há pelo menos um ano em atividades de responsabilidade social/voluntariado.
INSCRIÇÃO
O programa é lançado uma vez por ano, geralmente no mês de abril. Os interessados devem acompanhar as
informações sobre datas no site www.jovensembaixadores.org. A partir da data do lançamento do programa, o aluno
deve acessar o Facebook dos Jovens Embaixadores para preencher o formulário online de inscrição e conhecer todas as
fases do programa e os prazos. (Diário do Pará)
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Programa 'Jovens Embaixadores' está na 9ª edição
Terça-feira, 30/11/2010, 08h49
Comemorando a sua 9ª edição, o programa Jovens Embaixadores é o grande orgulho da Embaixada americana.
Inicialmente realizado apenas no Brasil, o programa, que oferece para estudantes de escolas públicas um intercâmbio de
três semanas nos EUA, virou modelo e este ano foi reconhecido como política oficial do Departamento de Estado
Americano. Atualmente, é mantido em outros 20 países e ganhou uma versão inclusive nos Estados Unidos: em agosto,
doze estudantes americanos puderam visitar as principais capitais brasileiras.
Segundo o diplomata Justen Thomas, Adido Cultural Adjunto da Embaixada dos Estados Unidos, o projeto traz
benefíciospara os dois países envolvidos. “Primeiro que é uma oportunidade para os alunos brasileiros conhecerem os
Estados Unidos. E por consequência, do povo americano conhecer um pouco o Brasil. A ideia é oferecer oportunidades
para os menos favorecidos e valorizar os bons exemplos”, explica.
INSCRIÇÃO
Para se inscrever, os alunos precisam estar cursando o ensino médio, ter bom desempenho escolar, além de
desenvolver algum trabalho voluntário e ter fluência em inglês. Para seleção desse ano, encerrada no mês de agosto,
foram oferecidas 35 vagas para o país.
O programa Jovens Embaixadores é lançado uma vez por ano, geralmente no mês de abril. Os interessados devem
acompanhar as informações sobre datas no site www.jovensembaixadores.org. A partir da data do lançamento do
programa, o aluno deve acessar www.facebook.com/JovensEmbaixadores para preencher o formulário online de
inscrição e conhecer todas as fases do programa e os prazos.
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Aluno de Franca será Jovem Embaixador nos Estados Unidos
http://www.jornalahoraonline.com.br/cidade/integra.php?id=11843
O estudante Natanael dos Santos Pereira vai participar de um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos
Aluno da Escola Estadual Profª Ana Maria Junqueira, de Franca, Natanael dos Santos Pereira é um dos quatro
estudantes da rede estadual paulista selecionados pelo Programa Jovens Embaixadores este ano.
O programa é patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos, com apoio dos setores público e privado de ambos os
países, e tem por objetivo selecionar estudantes da rede pública brasileira que são exemplo em sua comunidade para
participarem de um intercâmbio de três semanas nos EUA.
É o segundo ano consecutivo que um aluno da rede estadual de Franca é selecionado pelo Programa. Em 2009, a
contemplada foi Júlia Carolina Campos Cardoso, na época aluna da Escola Estadual David Carneiro Ewbank.
Para Natanael, que tem 16 anos e cursa o 1º ano do Ensino Médio, é “uma alegria e tanto” ter sido selecionado, pois foi
a primeira vez que se inscreveu no Programa. “Não imaginava que seria escolhido. Eu achava que teria que tentar mais
uns dois anos”, disse o estudante, que nunca teve a oportunidade de viajar ao exterior.
Com o intercâmbio, ele espera aprender mais sobre a cultura americana e acredita que a experiência será muito
importante para seu futuro. “Vai servir como motivação para realizar meus objetivos, como a faculdade de medicina que
quero cursar. Agora sei que com esforço e dedicação é possível realizar meus sonhos”, conclui.
Mais de seis mil estudantes entre 15 e 18 anos de idade se inscreveram no Programa este ano. Além dos quatro alunos
da rede estadual paulista, outros 26 estudantes da rede pública de todo o País foram selecionados para o intercâmbio,
que acontecerá no início de 2011.
Os selecionados passarão uma semana na capital americana, Washington, onde participarão de reuniões com
autoridades e farão visitas a monumentos históricos, museus e outras organizações.
Nas duas semanas seguintes, o grupo será dividido e cada subgrupo viajará para um estado norte-americano (Carolina
do Norte, Washington, Montana, Oklahoma e Ohio) para conviver com uma família local, que os hospedará
voluntariamente.
Eles também irão frequentar aulas em uma escola de ensino médio (“high-school”) onde, além de conhecer o dia-a-dia
do jovem estudante americano, terão a oportunidade de fazer apresentações sobre o Brasil e desenvolver um plano de
ação para o fortalecimento do seu projeto de voluntariado no Brasil.
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Allan Coutinho, do Rio Grande do Norte, é o 36º Jovem Embaixador
http://tvglobo.caldeiraodohuck.globo.com/jovens-embaixadores/
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“Jovem Embaixador” tocantinense será recebido por secretário de
Educação – TO
http://www.ogirassol.com.br
O secretário de Educação do Tocantins, Danilo de Melo Souza, recebe, nesta próxima segunda-feira, 31, o aluno Danyel
Moraes Avelino, que representou o Estado no intercâmbio cultural “Jovens Embaixadores”, oferecido pela Embaixada
dos Estados Unidos no Brasil. O encontro ocorrerá às 14h30, no gabinete do secretário, onde ambos conversarão sobre
as experiências vividas pelo jovem tocantinense durante as três semanas em que ele esteve em solos norte-americanos.
Morador do município de Combinado, localizado a 206 km de Palmas, Danyel Avelino, estudante da Escola Estadual
Joaquim de Sena e Silva, foi um dos 35 alunos da rede pública de ensino de todo o País selecionados para participar da
nona edição do programa. Além de participar de reuniões com autoridades, de cursos de aprimoramento da língua
inglesa e de realizar passeios culturais, dentre outras atividades, uma das missões de Danyel nos EUA foi apresentar
aos nativos de lá a realidade do Tocantins e, também, elaborar um plano de ação de melhoria das condições das
comunidades da região na qual reside.
No total, mais de seis mil estudantes das 64 instituições de ensino parceiras da Embaixada Norte-Americana realizaram
a inscrição no “Jovens Embaixadores 2011.” Considerando-se todas as edições anteriores, Danyel Avelino foi o oitavo
tocantinense a representar o Estado neste programa.
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De Caxias para a Casa Branca – RJ
http://oglobo.globo.com
A única representante do Rio de Janeiro no programa Jovens
Embaixadores é da Baixada Fluminense. Maysa Leandro de Assis, de
16 anos, moradora de Duque de Caxias, integrará um grupo de 35
alunos da rede pública brasileira que viajará aos Estados Unidos para
um intercâmbio cultural.
— Estou muito feliz e ansiosa. Tenho a responsabilidade de passar para
os americanos informações relevantes sobre o Rio — diz Maysa, que
embarcará no próximo dia 7 para Washington e passará uma semana
na casa de uma família em Charlott, na Carolina do Norte. — Sei que é
a segunda maior cidade do estado. Será um desafio conviver com uma
outra família, mas estou confiante que tudo dará certo. Conversei pela
internet com estudantes que participaram de edições anteriores do
programa e todos falaram que foram muito bem recebidos.
Entre as atividades previstas para os Jovens Embaixadores, estão palestras, workshops e uma visita à Casa Branca,
onde se encontrarão com a primeira-dama americana, Michelle Obama. Para ingressar no programa, ela teve de passar
por cinco fases de um processo seletivo, que terminou com uma entrevista em inglês no consulado dos Estados Unidos.
— Fiquei um pouco nervosa, mas soube me expressar bem. Espero voltar dos Estados Unidos com mais desenvoltura
no inglês — diz Maysa.
Para sair do calor de Duque de Caxias e enfrentar o inverno americano, Maysa receberá do programa uma ajuda de
custo para comprar roupas de frio nos Estados Unidos.
— Depois, não sei o que vou fazer com os casacos para neve — brinca.
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Uma bailarina de muitos predicados
http://www.jornaldelondrina.com.br
10/12/2010 | 00:00
Bruna Komarchesqui
Ela tem 17 anos, é boa aluna, faz trabalho voluntário, ficou classificada em primeiro lugar no vestibular de uma das
faculdades particulares de Londrina e acaba de ser premiada pelo Programa Jovens Embaixadores, que a levará a uma
viagem cultural de três semanas aos Estados Unidos, em 2011. Mas esses são só alguns dos predicados de Manuela
Valente. Apaixonada por balé desde os três anos de idade, a menina já ocupa uma posição de destaque na Escola
Municipal de Dança de Londrina.
Maringaense de nascimento e londrinense de coração, Manuela entrou no balé por influência da mãe. “Era um sonho da
minha mãe, na verdade. Ela cresceu no sítio e nunca teve condições de fazer. Então, quando eu tinha três aninhos, ela
me colocou para fazer a dança. E depois que eu comecei, não parei mais. Eu me encantei, sou apaixonada por isso”.
Os ensaios tomam grande parte do tempo de Manuela. “É bem árduo ter que ensaiar aos domingos de manhã, por
exemplo. Mas chegam as férias e sabe quando falta alguma coisa? Eu preciso daquela agitação, ter contato com as
pessoas, dançar, cantar, ir à creche brincar com as crianças. Então essa correria faz parte da minha vida”, conta.
Os desafios para o futuro são muitos. Construir uma carreira profissional paralela ao balé é mais do que uma opção, é
uma necessidade num País onde “viver com arte é muito difícil”. “Eu quero constituir uma família, dar as melhores
condições a ela. Meu pai me criou da forma que você tem que fazer tudo o que gosta. E se você fizer uma coisa muito
boa, trabalhar, gostar do que faz, você pode ter condições de fazer tudo o que gosta. Eu não quero largar o balé de jeito
nenhum.”
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Sorrisense selecionada nos jovens embaixadores viaja sábado aos
EUA – MT
http://www.24horasnews.com.br
Só Notícias
06/01/2011 - 18h10
Já está em São Paulo a sorrisense Laysa Mathias de Jesus, 17 anos, estudante do 3º ano do ensino médio da escola
estadual Mário Spinelli. A jovem representará Mato Grosso na edição 2011 do Projeto Jovens Embaixadores. No sábado
(8), Laysa e o grupo de 34 brasileiros, embarcam aos Estados Unidos onde ficarão por três semanas convivendo com
famílias americanas.
Laysa cursa inglês, há seis anos, e desenvolve duas atividades voluntárias (ensina capoeira e ministrando aulas de
reforço para alunos carentes). Desenvolver trabalhos sociais era um dos requisitos exigidos para a inscrição.
A primeira semana do intercâmbio será em Washinton DC, nas duas últimas o grupo se dividirá entre os Estados de
Carolina do Norte, Washinton, Montana, Oklahoma e Ohio. O programa esta em sua 9ª edição e, desde a sua criação em
2003, já beneficiou 212 jovens brasileiros.
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Goiano se torna um jovem embaixador nos EUA – GO
http://www.noticias.goias.gov.br
Os 35 estudantes selecionados pelo programa Jovens Embaixadores 2011 vão permanecer nos Estados Unidos entre os
dias 8 a 27 de janeiro. De Goiás foi selecionados o estudantes Gabriel Santos, do Colégio Estadual Waldemar Mundim,
do Conjunto Itatiata, em Goiás. Esta é a segunda vez que um aluno deste colégio é selecionado pelo programa. O
primeiro foi Danilo Neves.
O programa Jovens Embaixadores é uma realização da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em parceria com o
Consed e o patrocínio do governo americano e apoio de várias empresas. Os jovens passam uma semana na capital
americana, Washington DC, participando de reuniões com autoridades e visitando as sedes dos poderes, museus e
monumentos. Nas semanas seguintes, os jovens convivem com famílias americanas e freqüentam escolas de ensino
médio. Nesse período, os jovens apresentam aos americanos um pouco da cultura do seu estado.
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Jovens Embaixadores Brasileiros embarcaram para os Estados
Unidos – RJ
http://www.revistafatorbrasil.com.br
08/01/2011 - 04:51
Brasília – Trinta e seis alunos da rede
pública brasileira selecionados para
participar da nona edição do Programa
Jovens Embaixadores embarcam para os
Estados Unidos no dia 07 de janeiro
(sexta-feira). Eles passarão três semanas
trocando experiências, aprendendo sobre
o país, praticando inglês e cumprindo
uma missão muito importante de um
jovem embaixador – apresentar os
americanos um pouco sobre o Brasil.
“Para mim, essa viagem é um sonho e o
primeiro passo para uma longa jornada
de vitórias. Ser uma jovem embaixadora
não é somente uma conquista pessoal,
mas sim, uma conquista da minha
comunidade, onde presto trabalho voluntário”, disse a jovem embaixadora de Aracaju, Camille Mota Lima que participa
de um grupo de teatro na sua comunidade.
O sonho de ser um Jovem Embaixador começou quando Camille e outros 35 brasileiros foram selecionados entre mais
de 6 mil estudantes da rede pública de ensino em um processo competitivo. Todos os selecionados são alunos da rede
pública, têm perfil de liderança, estão engajados em projetos sociais em suas comunidades e, sem ajuda financeira, não
teriam como viajar para o exterior para participar de um intercâmbio cultural.
Antes de embarcar para essa aventura, os jovens se encontraram com o embaixador dos EUA no Brasil, Thomas
Shannon, que disse, “Nós estamos construindo uma rede de jovens orgulhosos de sua nacionalidade, orgulhosos de sua
herança cultural, orgulhosos de suas raças e etnias, mas que também reconhecem que vivem em um mundo maior – que
vivem em um mundo cuja paz e a prosperidade depende de sua habilidade de se conectar com outros povos, de
compreender outros povos, de construir interesses comuns e de expressar e compartilhar valores comuns. Vocês fazem
parte desse novo tipo de diplomacia”.
Os jovens que participam do programa este ano têm entre 15 e 18 anos e representam 24 estados brasileiros: Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Durante a viagem, eles visitarão a capital, Washington, D.C., e outras cidades
na Carolina do Norte, Montana, Ohio, Oklahoma e no estado de Washington.
Programa Jovens Embaixadores - O intercâmbio foi criado no Brasil em 2002 e é replicado em outros 16 países além do
Brasil. Desde que foi lançado, 213 brasileiros já foram beneficiados. Os parceiros da Embaixada dos EUA nesta inciativa
são: FedEx, Merck Sharp & Dohme, Dow Brasil, Microsoft, Bradesco, Carlson Wagonlit Travel, United Airlines, Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED), Centros Binacionais e Ministério da Educação.
[http://www.jovensembaixadores.org].
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Aluno tocantinense está nos EUA – TO
www.anoticia-to.com.br
A Notícia - TO - Palmas/TO
21/01/2011 - 13:42:25
O aluno tocantinense Danyel de Moraes Avelino, do município de Combinado, está nos Estados Unidos, participando
dos Jovens Embaixadores. Ele está no país norte-americano desde o dia 01 de janeiro. Além dele 35 alunos da rede
pública brasileira estão participando da nona edição do Programa. Eles passarão três semanas trocando experiências,
aprendendo sobre o país, praticando inglês e cumprindo uma missão muito importante de um jovem embaixador –
apresentar os americanos um pouco sobre o Brasil. O retorno ao Brasil será no dia 31 deste mês.
Entre as atividades realizadas pelos Jovens Embaixadores estão visitas a universidades, museus e assistiram ao filme
“Invictus”, que retrata a vida de Nelson Mandela. “Os dias que estamos passando aqui são muito interessantes, pois
discutimos características e exemplos de grandes líderes e estamos
aprendendo sobre o espírito de liderança para podermos desenvolver boas ações para a sociedade”, relatou Danyel.
Os alunos conheceram o museu “Museum of the Rockies”, que abriga a maior coleção de fósseis de dinossauros nos
Estados Unidos e possui o maior crânio de Tiranossauro já descoberto, assim como o fêmur de um Tyrannosaurus Rex.
Os jovens que participam do programa este ano têm entre 15 e 18 anos e representam 24 estados brasileiros: Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Durante a viagem, eles visitam
a capital, Washington, D.C., e outras cidades na Carolina do Norte, Montana, Ohio, Oklahoma e no estado de
Washington.
O intercâmbio foi criado no Brasil em 2002 e é replicado em outros 16 países além do Brasil. Desde que foi lançado, 213
brasileiros já foram beneficiados. Os parceiros da Embaixada dos EUA nesta inciativa são: FedEx, Merck Sharp &
Dohme, Dow Brasil, Microsoft, Bradesco, Carlson Wagonlit Travel, United
Airlines, Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), Centros Binacionais e Ministério da Educação.
Do Tocantins 08 jovens já participaram do intercâmbio, sendo 02 em 2005, 02 em 2006, 01 em 2008, 01 em 2009, 01
em 2010 e 01 em 2011 .
Nova seleção
Em abril deverá ser lançada a décima edição do programa Jovens Embaixadores promovido pela Embaixada dos
Estados Unidos no Brasil. Podem participar estudantes que tenham entre 15 e 18 anos e estejam cursando o ensino
médio da rede pública. Ao final da seleção, 35 finalistas participarão de um
intercâmbio de três semanas nos EUA, com todas as despesas pagas.
Os requisitos para participar, além da idade e de cursar o ensino médio em rede pública, são: ter excelente desempenho
escolar, possuir engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos um ano, ter boa
fluência oral em inglês, manter bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade e pertencer à camada sócioeconômica menos favorecida.
De acordo com Maria da Natividade Glória Ribeiro, assessora de Currículo de Lingua Inglesa-Ensino Médio, se não
houver nenhuma mudança no cronograma, a nova seleção de alunos para décima edição do programa deverá
acontecer em abril. “Assim que a Embaixada Americana finalizar o manual para a etapa 2012, ele será encaminhado
para as secretarias de educação, que são responsáveis
para enviar para as unidades escolares”, explicou.
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Chegou a hora! Jovens Embaixadores Brasileiros embarcaram ontem
para os EUA – RJ
http://www.jornalbrasil.com.br
08/01/2011
Chegou a hora! Trinta e seis alunos da rede pública brasileira selecionados para participar da nona edição do Programa
Jovens Embaixadores embarcam para os Estados Unidos nesta sexta-feira, 7 de janeiro. Eles passarão três semanas
trocando experiências, aprendendo sobre o país, praticando inglês e cumprindo uma missão muito importante de um
jovem embaixador – apresentar os americanos um pouco sobre o Brasil.
“Para mim, essa viagem é um sonho e o primeiro passo para uma longa jornada de vitórias. Ser uma jovem embaixadora
não é somente uma conquista pessoal, mas sim, uma conquista da minha comunidade, onde presto trabalho voluntário”,
disse a jovem embaixadora de Aracaju, Camille Mota Lima que participa de um grupo de teatro na sua comunidade.
O sonho de ser um Jovem Embaixador começou quando Camille e outros 35 brasileiros foram selecionados entre mais
de 6 mil estudantes da rede pública de ensino em um processo competitivo. Todos os selecionados são alunos da rede
pública, têm perfil de liderança, estão engajados em projetos sociais em suas comunidades e, sem ajuda financeira, não
teriam como viajar para o exterior para participar de um intercâmbio cultural.
Antes de embarcar para essa aventura, os jovens se encontraram com o embaixador dos EUA no Brasil, Thomas
Shannon, que disse, “Nós estamos construindo uma rede de jovens orgulhosos de sua nacionalidade, orgulhosos de sua
herança cultural, orgulhosos de suas raças e etnias, mas que também reconhecem que vivem em um mundo maior – que
vivem em um mundo cuja paz e a prosperidade depende de sua habilidade de se conectar com outros povos, de
compreender outros povos, de construir interesses comuns e de expressar e compartilhar valores comuns. Vocês fazem
parte desse novo tipo de diplomacia”.
Os jovens que participam do programa este ano têm entre 15 e 18 anos e representam 24 estados brasileiros: Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Durante a viagem, eles visitarão a capital, Washington, D.C., e outras cidades
na Carolina do Norte, Montana, Ohio, Oklahoma e no estado de Washington.
Acompanhe os relatos dessa fantástica experiência feitos pelos próprios Jovens Embaixadores durante a viagem aos
EUA através do blog:
http://jovensembaixadores2011.wordpress.com
Imagens da viagem estão disponíveis no endereço:
http://www.flickr.com/photos/embaixadaeua-brasil/sets/72157625559155301/
Programa Jovens Embaixadores:
O intercâmbio foi criado no Brasil em 2002 e é replicado em outros 16 países além do Brasil. Desde que foi lançado, 213
brasileiros já foram beneficiados. Os parceiros da Embaixada dos EUA nesta inciativa são: FedEx, Merck Sharp &
Dohme, Dow Brasil, Microsoft, Bradesco, Carlson Wagonlit Travel, United Airlines, Conselho Nacional de Secretários de
Educação (CONSED), Centros Binacionais e Ministério da Educação. Visite o site do programa Jovens Embaixadores:
http://www.jovensembaixadores.org
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