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editorial

Ao longo de 41 anos, a Assprom, em 

parceria com órgãos públicos e 228   

empresas privadas, planeja e executa 

projetos socioassistenciais, que permi-

tem os 3.100 (média mensal) adoles-

centes e jovens aprendizes em situação 

de vulnerabilidade financeira iniciarem 

uma profissionalização realizada no 

primeiro emprego e galgarem espaços 

no mercado de trabalho e nas escolas 

técnicas e universitárias, antes aces-

síveis tão somente aos “amigos” e 

egressos de escolas privadas. 

Mais de 87 mil já foram profissiona-

lizados, preparados e conscientizados 

para o exercício da cidadania plena e 

das atividades funcionais públicas ou 

privadas. Os registros do sucesso de 

milhares de ex-adolescentes e jovens 

aprendizes, que superaram as adver-

sidades e transformaram suas reali-

dades precárias em sonhos realizados 

comprovam a seriedade do nosso     

trabalho.

O sucesso de cada adolescente é 

motivo de orgulho e alegria para os 

associados e funcionários da Assprom. 

Na entidade foram contratados, na 

área financeira: Marcos Antônio dos 

Santos, Jessé Oliveira, Cássia Noguei-

ra. Na Divisão de Pessoal: Elenice Va-

lentim, Rodrigo Franklin, Jésus Pereira. 

Na área técnica: Danilo Sérgio Júnior, 

Tamires Gonçalves, Sabrina Cruz e 

Maíra Santos. Na área administrati-

va: Aline Cachoeira, Priscila Canazart, 

Alexandre Pereira, Sara Santos. Na 

área comercial: Bruna Souza. Além do 

coordenador da informática, Adriano 

Leocádio; assessor 

Nelson José Júnior; 

assistente da Di-

visão de Pessoal, 

Marcelo Assis; as-

sistente da Divisão 

Financeira, Grasiele Luiza Araújo, as-

sessor da Superintendente de Educa-

ção para o Trabalho, Márcio Caldeira.

Dentre milhares de vencedores, a 

Assprom declina alguns, a título de 

exemplo: Professor José Eustáquio de 

Brito, vice-reitor da UEMG; Juíza do 

Trabalho, Cláudia Eunice Rodrigues; 

Delegado de Polícia Civil do Ministério 

Público, Denilson dos Reis; 2º Sargen-

to da Polícia Militar de Minas Gerais,                                                                 

Fenícia Machado; Gerente de Orça-

mento e Custo da Fiemg, Wagner 

Pinheiro Ramos; Professor Universi-

tário e Escritor, Marcos Roberto do 

Nascimento; Jornalista, Simone Mou-

ra; Padre, Wagner Douglas de Souza; 

Assistente Social, Maria Clara Souto; 

2º soldado da Aeronáutica, Fábio Val 

Reis; Superintendente de Planejamen-

to e Finanças da Cidade Administrati-

va, Alexandre Moreira Vertelo; Fisio-

terapeuta, Elgen de Paula dos Anjos; 

médico, graduado pela Universida-

de Médica Estatal de Kursk/Rússia, 

Gustavo Duarte.

Gestores públicos e empresários 

cumpram suas responsabilidades so-

ciais e participem da alegria de ver 

um jovem vencedor. Contrate um                  

aprendiz!

Carlos Cateb,

Presidente da Assprom

Projetos que 
realizam sonhos 

Mensagens
“Quero agradecer e deixar expressa a 

minha eterna gratidão à Assprom por ter 

me capacitado e inserido no mercado de 

trabalho.”.

Rômulo Belfrances Silva Reis,

ex-adolescente trabalhador

“Entrei na Assprom há, aproximadamente,   

7 anos. Vim do interior de Minas onde não 

teria a oportunidade que tive na instituição. 

Na Associação, aprendi muito e se hoje 

trabalho em uma grande empresa devo tudo 

a essa entidade. Fui contratado pela mesma 

empresa em que entrei como adolescen-

te trabalhador. Tenho e sempre vou ter 

orgulho de dizer que um dia eu trabalhei na               

Assprom. Muito obrigado!”.

Rairisson Silva, 

ex-adolescente trabalhador

“A Assprom foi quase uma segunda mãe 

para mim e me deu suporte em tudo que 

precisei. Torço para que todos tenha uma 

passagem linda como eu tive por lá. Boa 

sorte para todos.”.

Alex Henrique,

ex-adolescente trabalhador
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Matéria de capa
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FEIRA 
DAS 
PROFISSÕES
Um espaço para conhecer diversas áreas 

e ampliar as oportunidades de carreira 

e trabalho. Assim aconteceu a Feira das 

Profissões da Assprom, um universo de 

troca de experiências para os adolescentes 

e jovens. O evento foi realizado nos dias 13 e 

14 de setembro, no auditório da entidade.

Estiveram presentes na abertura, a 

subsecretária do Centro de Serviços 

Compartilhados da Seplag, Dagmar Dutra; 

o coordenador de facilities da Cidade 

Administrativa, Nilson Braga; o presidente, 

Carlos Cateb; as superintendentes, Cristiane 

Abate e Rosânia Teles; funcionários da 

entidade e palestrantes voluntários. 

O presidente frisou a importância dos 

estudos e destacou casos de sucesso de 

adolescentes e jovens que passaram pela 

Assprom: “Temos histórias de jovens que 

hoje se destacam no mercado de trabalho. O 

Gustavo Duarte, que se formou em Medicina, 

a juíza do trabalho, Cláudia Eunice Rodrigues 

e o nosso vice-presidente José Eustáquio de 

Brito, que hoje é vice-reitor da Universidade 

do Estado de Minas Gerais. É importante que 

vocês se dediquem aos estudos e busquem  

a realização de seus sonhos”. 

A subsecretária, Dagmar Dutra, ficou 

encantada com a atenção dos jovens. “Vim 

realizar uma visita à Assprom e fiquei muito 

contente em ver como vocês estão atentos 

e com sede de conhecimento. Esta é uma 

excelente oportunidade para descobrirem 

qual caminho seguir”, afirmou.

Quem participou da feira teve a oportunidade 

de tirar dúvidas e conversar com profissio-

nais voluntários das áreas de Engenharia, 

Medicina, Educação Física, Administração, 

Psicologia, Direito, além de conhecer um 

pouco mais sobre concurso público e 

empreendedorismo. 

Getúlio Rômulo, Sidnei Eustáquio dos 

Santos, Marcos Vinícius, Priscila Mendonça, 

Viviane Cristina Almeida e Samantha Dutra, 

além de falarem sobre suas experiências 

profissionais, deixaram sua contribuição, 

contando como foram suas trajetórias desde 

a época da Assprom. “Tenho orgulho em dizer 

que fui adolescente trabalhadora. Tinha tudo 

para trilhar um caminho ruim e a Assprom 

me ofereceu oportunidades de crescimento 

pessoal e profissional. Hoje possuo minha 

empresa de marketing digital e estou muito 

feliz. É muito bom passar para os adolescentes 

minha experiência”, contou Samantha Dutra. 

Sidnei dos Santos também falou sobre a sua 

experiência na Assprom e a área em que atua. 

Atualmente, ele é vereador em São Joaquim 

de Bicas e dá aulas de Educação Física como 

voluntário. “Desde criança fui apaixonado por 

esporte e descobri a Educação Física como 

opção de formação profissional. O jovem 

que quer ser um profissional de Educação 

Física tem que sentir o desejo e a satisfação 

de estar envolvido com o esporte em geral. 

Este é o princípio para a escolha. Depois é 

só estudar e ter foco para conseguir chegar 

aonde se deseja”, garantiu. 

A aprendiza Amanda Luciene Oliveira desta-

cou, entre as atividades da feira, a palestra 

sobre empreendedorismo. “Os palestran-

tes dizendo para nunca desistir dos nossos         

sonhos foi motivador. Adorei as dicas para 

ser um bom empreendedor, pois meu sonho 

é montar meu restaurante”, disse. 

São muitas as opções para auxiliar os 

estudantes na escolha da profissão. O 

Projeto do Novo Emprego (Pronem) 

realiza oficinas de orientação profissional, 

promovendo o autoconhecimento, testes 

vocacionais e dinâmicas sobre o mundo do 

trabalho. “O jovem, quando participa de um 

processo de orientação profissional, não 

elimina as dificuldades que tem sobre suas 

escolhas, mas se prepara para lidar com suas 

dúvidas e angústias. O que pode poupá-lo de 

frustrações futuras, já que durante sua vida 

ele poderá fazer e refazer escolhas”, explicou 

a psicóloga, Danielle Fonseca.  

Interessados em participar das atividades de-

senvolvidas pelo Pronem podem entrar em 

contato pelos telefones (31) 3207-5632/5633 

ou ir pessoalmente à Rua dos Carijós, 173,  

3º andar, Centro.

Samantha Dutra, ex-adolescente trabalhadora, graduada em Publicidade e Propaganda, 
abriu sua empresa de Marketing Digital e conta sua experiência
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Fique por dentro

Atividades Orientadas para 

adolescentes trabalhadores

LIMPEZA DE PELE
17/10/17 (terça-feira)

8h às 12h

PORTA-TOALHAS COM 
MOSAICO

19/10/17 (quinta-feira)
13h às 17h 

DECORAÇÃO NO VIDRO
23/10/17 (segunda-feira)

8h às 12h

BORDADOS: CAPA DE 
CADERNO E MARCADOR 

DE PÁGINAS 
25/10/17 (quarta-feira)

8h às 12h

Informações: 
(31) 3207-5621.

Falar com Marina Candian, 
Laleska Silva ou Jéssica Silva.

Talentos em Cena
Quer dividir seu talento com a gente? Mande um       

e-mail para comunicacao@assprom.org.br. 

Arte da adolescente trabalhadora Carolinne 
Domingues Chaves que desde pequena 

desenha fisionomias. 

Sessão de Cinema Comentado
Data: 07/10/17 (sábado)

Horário: 14h às 18h
Local: Shopping Cidade

Data: 17/10/17 (terça-feira)
Horário: 13h às 17h

Local: Shopping Cidade

Visita orientada ao Espaço do 
Conhecimento UFMG

Data: 21/10/17 (sábado)
Horário: 9h às 13h

Local de Encontro: Em frente ao 
Xodó - Praça da Liberdade

Homenagem 
O falecimento do nosso querido colega, 
José Lacerda, no dia 26/09/17, nos deixa 
com muito pesar. 

Querido por todos, Lacerda vai deixar sau-
dade por sua gentileza e generosidade. 
Que Deus conforte sua família, parentes e 
amigos neste momento de profunda dor. 

Oficinas para adolescentes 
e familiares

Oficina de Empreendedorismo Social 

Inscrições abertas a partir do 1º dia útil de cada mês. 

Informações: (31) 3207-5615. Falar com Silvana ou Tamiris.

Comitê de Mobilização Social 
No dia 23 de 
setembro, o 
Comitê de 
Mobilização Social 
pela Educação 
promoveu uma 
roda de conversa, 
com o educador e 
filósofo Mariano 
Alberto Isla 
Guerra (Cuba,
1955) e a professora da UFMG, Tânia Resende, no auditório da 
Secretaria Municipal de Educação. As funcionárias Carolina Viana 
e Daniela Marques participaram do evento.

Na oportunidade, a psicóloga Carolina Viana, representando o  
Comitê de Mobilização Social pela Educação, compôs a mesa com 
outras autoridades da área da educação. 

O Torneio de Futsal 
Feminino ainda está 
com inscrições abertas. 

O Concurso de Desenho 
também está com
inscrições abertas. 
Tema: Natal e Doação 
de Sangue - Salve 
uma Vida. Inscrições 
mediante entrega do 
desenho, no período 
de 02/10 a 07/11. 

Confira mais informações em nossa rede social e na Dacom 
pelo telefone (31) 3207-5621. Falar com Karina Elian.

Vem aí...

Carolina Viana e Daniela Marques, representantes da Assprom, 
palestrantes e demais integrantes do Comitê de Mobilização Social



Jornal da5

Oficina de Empreendedorismo Social 

Participantes apresentam seus trabalhos ao final da oficina

A Assprom, em parceria com a Escola do Legislativo da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, promoveu, no dia 12 
de setembro, a Oficina Jovem Cidadão - Convívio, Projetos e 
Escolhas, no Centro de Referência da Juventude. 

A psicóloga Flávia Campos conta como surgiu a iniciativa: 
“Com tudo o que está acontecendo sobre a política em nosso 
país, é importante trabalhar esse tema com os adolescentes 
da Assprom. E essa foi uma oportunidade muito bacana. O 
projeto foi criado com muito carinho e cuidado, pensando 
em cada um dos jovens e a Assprom, em parceria com a 
Assembleia, espera que faça a diferença na vida deles”. 

O objetivo principal da oficina foi trabalhar a formação 
política e estimular a participação e protagonismo dos jovens. 
“A gente já desenvolve este projeto com os adolescentes 
trabalhadores da Assembleia Legislativa há três anos. 
Queremos que os jovens, presentes aqui hoje, multipliquem 
o que aprenderam e repassem para os colegas. Na oficina, 
tratamos de alguns assuntos que, muitas vezes, eles não têm 
oportunidade de discutir e agora eles podem”, ressaltam as 
servidoras Veruska Gontijo e Leandra Oliveira. 

Ao longo da oficina, foram propostos três pontos para serem 
trabalhados com os participantes: convivência respeitosa, 
sem vergonha e com escuta atenta, além de diversas 
atividades de interação e trabalho em equipe. 

Ao final, houve uma conversa com os adolescentes sobre 
política e cidadania, setor público e privado. “Tudo que 
vivemos está ligado à política. A política vem do grego polis 
que significa vida na cidade. Então, queremos convidar os 
jovens a pensarem um pouco sobre o que eles têm feito 
como cidadãos políticos e que reflitam sobre o que podem 
fazer para tornar o setor público ainda melhor”, finaliza 
Leandra Oliveira.

O adolescente trabalhador João Pedro Camargos falou 
sobre a experiência de participar da oficina e sobre os 
conhecimentos adquiridos. “É sempre importante discutir 
este assunto que rodeia tudo a nossa volta. Muitos de nós 
não sabíamos exatamente como a política interfere em 
nossa vida. Ela é um elo entre a população e os políticos 
que elegemos, por isso, precisamos aprender a unir forças 
e nos manifestar em debates, eventos políticos e fóruns”, 
comentou.

Oficina Jovem Cidadão

Adolescentes discutem sobre política

A Assprom, em parceria com a Associação Telecentro de Informações 
e Negócios (ATN) e a Microsoft, promoveu, no dia 21 de setembro, a 
oficina de Empreendedorismo Social. Na oficina, os participantes co-
nheceram ferramentas para criação de negócios que auxiliem e pro-
movam a resolução de problemas sociais nas comunidades de Belo 
Horizonte e regiões próximas. 

De acordo com a consultora da ATN, Meire Reis, o projeto já foi levado 
para várias capitais do Brasil como Recife, São Paulo, Brasília e, ago-
ra, Belo Horizonte. “A ideia é tentar descobrir potenciais talentos nas 
comunidades pelo Brasil que queiram resolver um problema social e 
tenham a possibilidade de obterem uma renda e serem empreende-
dores”, destaca. 

O grupo do adolescente trabalhador Guilherme de Almeida Gomes 
projetou um aplicativo para facilitar e possibilitar informações para 
deficiente auditivos e visuais. Em sua opinião, a oficina chamou a 
atenção para a importância que é trabalhar projetos como o dele nas 
comunidades. “É uma forma de levar benefício tanto para a pessoa 
que realiza a ação quanto para quem está sendo beneficiado. O meu 
grupo quer seguir com este projeto e tomara que dê tudo certo”,        
afirma. 

Lilian Lopes, ao lado da filha, a adolescente trabalhadora Ágatha Lo-
pes, saiu motivada a empreender. “Hoje aprendi que a gente pode 
crescer com o que temos de melhor. Minha filha sempre me incenti-
vou muito para fazer coisas para eu vender, inclusive brigadeiros, só 
que nunca tive essa coragem e hoje vi que posso vender o que qui-
ser, inclusive os brigadeiros, e de uma forma diferente para atrair os 
clientes”, ressalta.

Para Ágatha Lopes, realizar a oficina ao lado de sua mãe foi uma gran-
de experiência. “Nunca tive a oportunidade em realizar uma atividade 
tão bacana com ela. Minha mãe sabe cozinhar muito bem e fazer mui-
tas coisas gostosas e ela tem que aproveitar esse talento. Acho que 
agora ela colocará em prática”, comenta. 

Quem participou e se interessou com a proposta receberá quatro 
mentorias on-line para suporte e para obterem mais embasamento 
do projeto proposto, além de pensarem em um apoio ou patrocínio. 

Em Destaque
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Ixi! O Enem 
vem aí, 
e agora?

Confira algumas dicas 

de como se dar bem 

na hora da prova

dissertativo, defender seu ponto de vista, 
demonstrar conhecimento linguístico e 
propor uma conclusão para o problema 
abordado. Fabrício Miguez também 
frisou que dois possíveis temas de 
redação poderão ser Deficiência Física e 
Acessibilidade ou Moradores de Rua.

O ex-aprendiz Anderson Gonçalves 
Rodrigues, 18 anos, faz cursinho na 
Fundação João Pinheiro. Está estudando 
para concurso e pensa também em fazer 
Direito. Ele criou uma meta de estudo 
de cinco a seis horas por dia. “Todo dia 
faço uma redação e escolho uma matéria

diferente para estudar”. De acordo com o 
jovem, uma dica para uma boa redação é 
saber utilizar os conectivos; conjunções que 
ligam as orações.

Muitos jovens ficam loucos e apavorados 
com a chegada da prova, embora ela ajude 
com o ingresso para o ensino superior. 
Mas como? Vamos dar algumas dicas para 
você:

Um dia antes da prova é importante ter uma 
alimentação balanceada, comer alimentos 
leves e que te deem energia, como pães 
integrais, peito de peru, peixes, queijo 
branco e salada.

É importante levar para comer e beber, 
durante a prova, alimentos saudáveis e 
naturais, como barrinha de cereal, suco 
natural ou até mesmo uma fruta.

Não é recomendado comer doces em 
excesso, alimentos gordurosos e nem 
refrigerante antes e durante a prova. Ah! 
E não se esqueça de levar documento de 
identidade, caneta azul, borracha, lápis e 
uma garrafa de água. 

O Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio), que surgiu 
em 1998, é uma prova do Ministério da 
Educação. O exame acontecerá no mês 
de novembro em todo o território brasileiro 
e tem como objetivo avaliar o desempenho 
dos estudantes e a oportunidade de ingresso 
na faculdade por meio de sua nota.

Neste ano, a principal mudança sobre os 
dias de aplicação das provas é que deixa 
de ser aplicada em um sábado e domingo, 
e passa a ser aplicada em dois domingos 
consecutivos, contendo 180 questões no 
total.

Com as novas regras do Ministério da 
Educação, o Enem ocorrerá nos dias 5 e 
12 de novembro, sendo Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 
Redação, no primeiro dia de prova; Códigos 
e Matemática e suas Tecnologias, no 
segundo.

O professor de português Fabrício Miguez 
deu algumas dicas interessantes. “Em uma 
redação de 30 linhas, pode-se cometer 
apenas dois erros para tirar nota máxima”. 
Para ele, o erro mais comum é na norma 
culta. “Muitos jovens têm dificuldade de 
utilizar a norma culta na hora da redação 
e cometem os vícios de linguagem, que 
é o nome que se dá ao modo de falar ou 
escrever que não está de acordo com a 
norma”, enfatiza.  

O professor acrescenta que o estudante, 
além de ter domínio do tema, precisa 
ter conhecimento da proposta do texto
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Fique ligado

Saúde B    cal

Falhas na higienização bucal: 

*Escovar os dentes antes do café da manhã para evitar o mau-

hálito, mas não escovar após a primeira refeição matinal. 

*Não levar material de higienização oral para o trabalho. Os res-

tos de alimentos podem causar mau hálito e gengivite (infla-

mação na gengiva). A gengiva fica avermelhada, inchada e com 

sangramento. 

*Ingerir no horário do lanche ou fora dele, refrigerantes, do-

ces, balas, etc. Uma dieta rica em açúcares e carboidratos (pão, 

macarrão, arroz, etc.) é fator fundamental para a instalação da 

cárie. Evite ingerir esses alimentos entre as refeições principais. 

Se sentir necessidade de comer alimentos açucarados, faça-o 

logo após a sua refeição principal (almoço ou jantar) e escove 

imediatamente os seus dentes.

*Usar as escovas, por mais de 3 meses. Quando as cerdas come-

çam a abrir, já não efetuam uma escovação eficiente. 

*Não usar fio dental pode causar grande tendência a desenvolver 

cárie entre os dentes e problemas de gengiva.

*Não escovar os dentes antes de dormir ou escovar rapidamen-

te. Esta higienização pode ser considerada a mais importante do 

dia, pois durante o sono, o fluxo salivar diminui, favorecendo a 

poliferação da placa bacteriana.

A busca da saúde, como um todo, deve ser nossa meta! Faça a 

sua parte, conte conosco. 

Informe-se com o seu dentista.

Adolescente da Assprom: Cuide de seus dentes, informe-se sobre o 

atendimento de odontologia gratuito na Assprom. Tel: (31) 3270-2209. 

Consultório odontológico: Cefop I: Rua dos Carijós 150 - 4º andar.

Dra. Leila Fernandes, Dra. Sheila Dias Vieira, Dra. Renata Matos e ASB. Natália Santos

Odontologia

Profissão do Futuro: 
Gestor de Operações e Logística

O profissional de Gestão de Operações e Logística é um especialista que 
domina um conjunto de conhecimentos e procedimentos para o processo 
de logística, incluindo a habilidade de raciocínio lógico, visão estratégica,  
capacidade de comunicação interpessoal, desenvolvimentos pró-ativo e 
senso crítico. 

É o profissional responsável por gerir uma série de funções de logística que 
incluem operações de depósito, armazém e distribuição, previsão, plane-
jamento, sistemas de logística, atendimento ao cliente e compras. Para se 
formar em gestão de operações e logística, é preciso fazer um curso de gra-
duação e também pós-graduação, em alguns casos.

MERCADO DE TRABALHO: A hora de escolher seguir uma carreira no mer-
cado não é fácil, mas se você tem um pé em logística, essa pode ser uma 

carreira muito boa para você. Embora seja uma área ainda pouco falada 
no mercado, ela está em crescimento e, por isso, muitos estudantes estão 
se especializando. Investimentos em rodovias, portos, aeroportos puxam 
a demanda por profissionais da área de logística. A tendência é que a área 
de operações e logística ganhe destaque e abram-se novas oportunidades 
no ramo. 

MéDIA SALARIAL: 
6 salários mínimos para uma jornada de 6 horas;
7,25 salários mínimos para uma jornada de 7 horas; 
8,5 salários mínimos para uma jornada de 8 horas. 

Fonte: Site IPED e Rede Gestão 

Você pode contribuir, sugerindo uma profissão de seu interesse. 
Ligue para a Comunicação da Assprom (31) 3263-1531 ou 

mande um e-mail para comunicacao@assprom.org.br.

Nesta série de dicas, vamos enfatizar alguns casos de concordância 
verbal. Dominar estas normas é importante não somente na fala, mas 
especialmente na escrita, pois demonstra que o profissional se preo-
cupa em se comunicar de maneira clara e eficiente. A principal regra 
de concordância verbal é: 

O sujeito concorda com o verbo:
Nós (sujeito) chegamos (verbo) a um bom resultado na reunião.

Porém, há situações em que a concordância do verbo poderá variar, 
de acordo com o termo que acompanha o sujeito. Nesta dica, vamos 
nos ater a dois casos específicos: sujeito formado por coletivos (cole-
ção, bando, acervo, etc.) e sujeito formado por expressão partitiva (a 
maioria, a minoria, boa parte, grande parte). 

Sujeito formado por coletivo = verbo no singular

Uma coleção nova chegou à livraria.

Aquela turma de aprendizes terminou o curso com ótimos resultados.

 Sujeito formado por expressão partitiva = Verbo no singular ou 
plural (Quando o coletivo for acompanhado de um determinante no 

plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural.)
      

A maioria da torcida prestigiou o time. 

 

Grande parte dos adolescentes esteve/estiveram presentes na Gincana. 

Giselle Maia, instrutora

Concordância Verbal

De        na Língua Portuguesa

    (sujeito)          (verbo)

            (sujeito)                          (verbo)

  (expressão partitiva)        (verbo)  

 (expressão partitiva)  (determinante plural)  (verbo)
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10 princípios para ter sucesso na 
vida profissional e pessoal

 
Como diz Frei Betto, “Vivemos em 
um mundo de mudança de época”. 
Para conseguirmos o sucesso 
que merecemos, precisamos 
abrir os olhos para enxergar as 
MUDANÇAS ao nosso redor e 
perceber o que podemos fazer a 
partir de nós mesmos, para 
conseguirmos melhor RESULTADO 
e ter sucesso em nosso 
TRABALHO, na vida em família, 
AMIGOS, nos ESTUDOS, etc.

Cada um é responsável pelos seus 
atos e resultados, por sair da zona 
de CONFORTO e parar de agir 
como vítima.

Desenvolver novas HABILIDADES, 
aprender a pedir APOIO, praticar 
a GRATIDÃO, ser GENEROSO. 
Experimentar novas ATIVIDADES, 
conhecer novos LUGARES, 
novas PESSOAS, enfim se abrir 
para o novo. 
Para isso, é importante 
ACREDITAR em si MESMO, 
buscar viver uma vida simples, 
confortável e justa, aprender a 
COMEMORAR e festejar as 
pequenas e grandes CONqUISTAS 
e seguir sempre em frente com 
ATITUDE e AÇÃO. Lembre-se de 
que, pensar pequeno e pensar 
grande dá o mesmo trabalho, 
portanto INOVE, CRIE, RECRIE, 
VIVA!

Contribuição: Cláudia Ildefonso, psicóloga
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Como demonstrar potencial na dinâmica de grupo

Dica do Pronem

Nesta edição, a nossa equipe quer falar 

sobre dinâmica de grupo. Sabemos que é 

praticamente impossível controlar o nervosismo 

na hora da dinâmica nos processos seletivos, 

mas encontramos as dicas da Fernanda 

Montero, da Cia de Talentos, que podem fazer 

as suas chances aumentarem ainda mais neste 

momento! Confira:

Não assuma um personagem

Cada dinâmica de grupo tem os propósitos 

estipulados, como você não sabe exatamente 

o que a empresa quer, o mais confiável é você 

ser do jeito que é, sem máscaras.

Participe das atividades

Se você não se manifestar, não será possível 

que percebam suas qualidades. Aproveite o 

tempo para se mostrar, contar quem você é, 

trazer informações relevantes. Mesmo que você 

seja tímido, tente se esforçar para demonstrar 

seu potencial. 

Não exagere a dose na dinâmica de grupo

Não seja aquele que fala o tempo todo e 

quer aparecer mais do que todos, pois isso 

pode passar uma imagem negativa para o 

recrutador. 

Estude a empresa

Antes de se candidatar a uma vaga, estude 

a empresa. Pesquise o que ela faz, qual seu 

segmento, cultura, projetos, missão, valores, etc. 

Depois, pense que tipo de profissional essa 

empresa deve estar buscando. 

Conheça seus pontos fortes e fracos

O autoconhecimento é muito importante para 

sua vida profissional. Claro que não é na 

dinâmica de grupo que você vai resolver seus 

pontos fracos, mas você pode ressaltar o que 

faz melhor e se beneficiar com isso.

Não desista

Não é porque você não foi selecionado em 

uma dinâmica de grupo que você não terá 

uma boa vida profissional. Isso pode acontecer 

basicamente por dois motivos. O mais comum 

é que você não tenha as competências 

específicas que a vaga necessita. Você 

certamente tem outras que serão reconhecidas 

por outras empresas ou outros cargos. Outro 

motivo é que todo mundo tem dias ruins. Pode 

até ser que você fosse o candidato mais 

apropriado para aquela função, mas, por 

qualquer razão, não conseguiu demonstrar 

isso durante o processo seletivo. 

Espaço Interativo

Fonte: Site Vagas.com.br/profissoes

Equipe do Pronem

“Participar do curso de Cuidadora Infantil pela 

Assprom, no Centro de Formação Humana 

e Profissional Nossa Senhora do Carmo, foi 

uma nova oportunidade de emprego e, melhor 

ainda, na área que gosto. Aprendi técnicas 

de apresentação, primeiros socorros, como 

amamentar e dar banho. Quero trabalhar como 

cuidadora, seja em lar, escola, abrigo ou creche. 

Sinto que já estou apta para esta tarefa e farei 

de coração. Obrigada, Assprom, por mais esta 

ótima experiência”.

Lilian Aparecida do Carmo Lopes, 

mãe da adolescente trabalhadora 

Ágatha Lopes de Azevedo

  Assprom           

     & Família
Eu faço parte...

DESAFIO
Encontre as palavras destacadas no quadro ao lado.

Confira o resultado na página 12.

CAÇA-PALAVRAS
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Raciocínio Lógico e 
Matemático

"É reservado à Assprom, o direito de cancelar ou adiar quaisquer cursos e 

eventos, caso não haja número suficiente de participantes."

Para adolescentes trabalhadores

Para aprendizes

Para ex-adolescentes trabalhadores

Para ex-aprendizes

Local: CEFOP

Datas e Horários: 

21/11 a 24/11

(13h às 17h)

Inscrições: 31 3270-2227

Local: CEFOP

Data e Horário: 

16/11 a 17/11 

(8h às 12h)

Inscrições: 31 3270-2227

Local: CEFOP

Datas e Horários: 
10/10 e 11/10 (8h às 12h)

11/11 e 18/11 (8h às 12h)

Inscrições: 31 3270-2227

Princípios Básicos de Matemática 

Financeira e Estatística
Técnicas de Leitura e 
Compreensão de Textos 

Para pais ou responsáveis

Local: CEFOP II

Data e Horário: 

23/10 a 27/10 (8h às 12h)

27/11 a 01/12 (8h às 12h)

Inscrições: 31 3207-5632/5633

Círculo do Novo 
Emprego

Confira a legenda e veja 
de quais atividades você 

pode participar!

Local: CEFOP

Datas e Horários: 
Aulas até dia 21/10 

(9h às 12h)

*aos sábados

Inscrições: 31 3270-2227

Preparatório de 
Redação para o Enem

Local: CEFOP

Datas e Horários: 

24/10 a 27/10 (13h às 17h)

21/11 e 24/11 (8h às 14h)

Inscrições: 31 3270-2227

Língua Portuguesa
Reflexão e Prática

Local: Laboratórios 1, 2 e 3

Data e Horário: 
Diariamente (2ª a sexta) 

Horários diversos

Aprendizado dos programas:
Windows 8, Internet 2.0, 
Word 2013, Excel 2013

Inscrições: 31 3270-2205/2223

Informática Essencial
Pacote Completo

Contabilidade Bancária 
Básica

 

Cursos e eventos 
de outubro e novembro

Local: CEFOP II

Data e Horário: 

8h às 17h

*Datas diversas

Inscrições: 31 3207-5612

Apoio Pedagógico e 
Reforço Escolar

Excelência no Atendimento 
ao Cliente e Telefonia

Local: CEFOP

Datas e Horários: 
07, 21 e 28/10 (8h30 às 11h30)

24, 25 e 26/10 (13h30 às 16h30)
27, 28 e 29/11 (13h30 às 16h30)

*Somente para os pais: 
 *07/11 a 09/11 

(13h30 às 16h30)

Inscrições: 31 3270-2228/2231

Desenvolvimento Profissional 

para o Mercado de Trabalho

Local: CEFOP
Datas e Horários: 

23/10 a 31/10 (8h às 12h)

*Somente para os pais: 
16/10, 17/10 e 18/10 

(13h às 17h)

Inscrições: 31 3270-2223

Profissionalização

Local: CEFOP

Data e Horário: 

19/10 (17h às 19h)

08/11 (17h às 19h)

Inscrições: 31 3270-2204/2224

Encontro com Pais e 
Mães

*A ficha de inscrição deverá ser encaminhada ao Setor de Cursos 

até dois dias antes do início do curso escolhido.

Endereço para inscrições: Rua dos Carijós, 150 - 4º andar 

Mais informações: (31) 3270-2205/2219/2222.

Digitação

Local: Laboratório 1, 2 e 3

Datas e Horários: 

Diariamente (2ª a sexta) 
Horários diversos

Inscrições: 31 3270-2223

Local: CEFOP II

Data e Horário: 

01/11, 08/11 e 22/11 

(10h às 13h)

Inscrições: 31 3207-5632/5633

Local: Auditório

Data e Horário: 

20/11 a 28/11 

(8h às 12h)

Inscrições: 31 3207-5632/5633

Marketing Pessoal e 

Desenvolvimento Profissional

Local: CEFOP

Data e Horário: 
01/10 a 19/12 

(18h às 21h)

Inscrições: 31 3270-2204/2224

Educação de Jovens      
e Adultos (EJA)

CAÇA-PALAVRAS
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Adolescente trabalhador representa 
Minas Gerais no Enapeti 

O adolescente trabalhador Diego Douglas 
Honorato e a técnica de acompanhamento 
da Assprom Sabrina Cruz participaram 
do 1º Encontro Nacional de Adolescentes 
pela Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil (Enapeti), nos dias 4 e 5 de 
setembro, em Fortaleza.
 
Diego Honorato é um dos adolescentes 
participantes do Programa de Promoção 
do Adolescente Trabalhador (PPAT), 
parceria da Assprom com a Prefeitura de 
Belo Horizonte, e foi indicado pelo Fórum 
de Erradicação e Combate ao Trabalho 
Infantil e Proteção ao Adolescente 
(Fectipa) a participar do Enapeti devido 
às suas experiências antes e depois da 
vivência do trabalho protegido.

O evento contou com a participação de 
adolescentes e jovens de 100 municípios 
do Ceará e das cinco regiões do Brasil. 
O adolescente da Assprom participou 
da elaboração e fortalecimento de leis 
direcionadas a quem está ou passou pela 
situação de trabalho infantil.
 
O principal objetivo foi promover a 
capacitação dos adolescentes para a 

prevenção e a erradicação dessa forma 
de trabalho. Houve também a eleição 
dos membros do Comitê de Adolescentes 
na Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil (Conapeti).
 
Para Diego Honorato, reunir experiências 
com outros jovens e poder dizer não ao 
trabalho infantil foi o mais importante. 
“Foi incrível. Conheci um pouquinho de 
cada cultura, de cada região. Vi jovens 
indígenas e de todos os lugares lutando 
por um mesmo ideal. O encontro é 
uma grande oportunidade para trocar 
conhecimentos com outros adolescentes e 
com profissionais que também lutam contra 
o trabalho infantil. Temos que manifestar 
sim e colocar a boca no mundo”, afirma.
 
Na ocasião, Diego Honorato foi eleito 
membro suplente da região sudeste 
no Conapeti: “Sei que será uma grande 
tarefa, pois temos que fazer mais 
políticas voltadas para os adolescentes e 
jovens”. De acordo com o aprendiz, dois 
encontros serão realizados anualmente 
com a proposta de se criar o Fórum 
Nacional contra o Trabalho Infantil. “Irei 
representar o meu estado, o que é uma 

grande honra. A participação dos jovens 
é fundamental, uma vez que passamos 
a interferir ativamente em nossas 
comunidades e melhorar as políticas 
voltadas para nós”, frisa.

Para a técnica de acompanhamento 
Sabrina Cruz, crianças e adolescentes são 
sujeitos de direitos e é necessário dar voz 
a este público. “A Assprom sempre busca 
fomentar e fortalecer a participação dos 
adolescentes e jovens no planejamento 
e execução de programas, projetos e 
leis voltados para a garantia de direitos. 
Em um cenário onde o trabalho infantil 
ainda é um grande violador de direitos, 
o Enapeti/Conapeti surge para quebrar 
este ciclo e instrumentalizar crianças e 
adolescentes pela luta do que é deles de 
direito”, destaca. 
 

Encontro em Brasília

No dia 15 de outubro, acontece mais 
um Fórum Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Infantil, dessa vez em Brasília. 
O jovem Diego foi convidado a partici-
par. Neste encontro, serão discutidas 
temáticas sobre políticas voltadas para 
os jovens bem como a articulação da 
rede para participação mais ativa desse 
público. 

Jovens de todo o Brasil se reúnem para foto oficial

Adolescente Diego Honorato e a técnica 
de acompanhamento, Sabrina Cruz
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A jovem Rafaela Fonseca, 20 anos, lançou um livro 

aos 17 anos. Hoje se dedica ao curso de Direito 

e o estágio na OAB de Divinópolis. 

JoRnal da asspRoM: Como foi para 

você ser adolescente trabalhadora?

RaFaEla FonsECa: Entrar na Assprom foi 

uma das melhores experiências que tive. Co-

mecei a ter minha independência, obtive meu 

primeiro emprego e mais que isso: amigos, 

experiências novas, aprendizado e apoio. Lá 

no Juizado Especial foi incrível! Desenvolvi 

um amor muito grande pela área e acabei 

seguindo. Quando saí, a OAB me contratou 

como estagiária.

Ja: Então ainda como adolescente tra-

balhadora você ingressou na faculdade e 

conseguiu uma vaga de estágio após o 

desligamento?

RF: No primeiro período da faculdade, por 

exemplo, vi conteúdos que já havia apren-

dido no juizado, como atos de ofício, o Sis-

com, funcionamento interno, dentre outras 

coisas. Fiz muitos contatos e oportunidades 

surgiram, recebi várias propostas de estágio 

quando decidi cursar Direito. Sem o progra-

ma eu não estaria onde estou, não teria visto 

como o mundo é mais amplo, como estudar 

é importante e como trabalhar nos faz úteis e 

necessários. Sou muita grata à Assprom.

Ja: Você lançou um livro quando ain-

da era adolescente trabalhadora. Conte 

para os leitores sobre essa experiência.

RF: Sempre gostei de escrever, mas nunca 

pensei em publicar nada. A ideia veio de ami-

gos do Juizado e após vencer o concurso pro-

movido pelo Fórum, na época disputado por 

advogados, funcionários públicos e até mes-

mo juízes, venci em 1º lugar com o poema: 

Que eu seja. O que me motivou muito! Recebi 

um apoio muito grande de todos os servido-

res. O lançamento do meu livro, foi organiza-

do por eles mesmos, a Administração (o setor 

onde prestei meus serviços) me deu um apoio 

que jamais terei como agradecer! Na época, 

saí no Jornal da Assprom me lembro, e em 

um dia (o dia do lançamento no JESP) vendi 

250 livros!

Ja: Com certeza foi uma experiência 

marcante para você.

RF: Surpreendente, eu não sabia ao certo o 

que ia fazer quando me formasse, gostava de 

escrever, mas era algo que não havia pensan-

do em investir. Cheguei onde jamais imaginei 

chegar! Vendi todos os exemplares do meu 

livro em três meses, ganhei um troféu, uma 

medalha, tenho matérias na TV, jornais falan-

do sobre meu trabalho e foi muito gratificante 

ver tudo isso, saber que com esforço e dedi-

cação você pode ir longe. A Assprom me deu 

a vara, então eu pesquei!

Ja: a assprom possui muitos adolescen-

tes no interior de Minas. Como você que 

mora em divinópolis. 

RF: Sim. E mesmo à distância tive todo o 

acompanhamento necessário. Meu técnico 

Rogério foi muito importante nessa trajetória. 

Me auxiliou em tudo o que precisava. Foi um 

importante elo de ligação entre a Assprom e 

eu, enquanto adolescente. Também fiz cur-

sos de informática, que me ajudaram muito 

no desenvolvimento de minhas atividades no 

Juizado e na ampliação do meu currículo. 

Ja: Em sua visão, qual a melhor maneira 

de aproveitar a oportunidade que a as-

sprom e as empresas e órgãos que con-

tratam os adolescentes oferecem?

RF: Se souber aproveitar é sucesso na certa! 

A Assprom presta apoio de todas as formas 

possíveis, apoio psicológico (Rogério que ad-

miro), escolar, os cursos. No meu caso, que 

fui adolescente do Juizado Cível de Divinópo-

lis, sempre tive o apoio e exemplo dos servi-

/

dores. Aprendi que o trabalho edifica, com 

cada pessoa que trabalhei, aprendi coisas 

que levarei para toda a minha vida!

Ja: a escolha pelo curso de direito tem 

a ver com essa experiência?

RF: Com certeza! Pela experiência que obti-

ve no Juizado, desenvolvi o desejo de traba-

lhar em uma área em que me sentisse útil, 

queria ajudar e gostei muito de trabalhar 

com pessoas que tinham o seu lado huma-

no aflorado. As oportunidades foram apa-

recendo e eu as segui, foi aí que o Direito 

apareceu.

Ja: o ingresso no mundo do trabalho 

requer muita energia. o adolescente 

enfrenta muitos desafios. O que você 

pensa sobre isso?

RF: O primeiro emprego sem dúvida já é 

um desafio! Você não tem experiência, não 

tem formação, então é um desafio ter co-

ragem, se candidatar, ir atrás do que você 

quer, porque as chances de fracasso são 

grandes. Mas pense que o “não” você já 

tem, o que teria a perder? Tente. Se você 

não tentar, nunca saberá o que existe além 

dos seus sonhos. 

Ja: E daqui para frente? Quais são seus 

planos? 

RF: Fui convidada para compor o roteiro de 

um filme da Escola Estadual Joaquim Nabu-

co, dentre outros em que estou trabalhan-

do. Tenho também a faculdade, na qual me 

dedico muito, estou estudando de manhã e 

à noite, a tarde trabalho e os projetos são 

para os fins de semana. Amo escrever e em 

meu tempo livre sempre sai um “poeminha”, 

mas ano que vem já começo a trabalhar 

na próxima obra, sem dúvida! As pessoas 

cobram e eu acredito que devo isso a elas!

     Manter contato com a Assprom, após se desligar dos programas é o caminho para novas oportunidades de emprego.
Registre sua história, cursos realizados, experiência de trabalho e ideal profissional. Ligue para a equipe da Comunicação 

(31) 3263-1531, Secretaria da Difop (31) 3270-2205, Pronem (31) 3207-5633 ou envie um e-mail para 
comunicacao@assprom.org.br ou pronem@assprom.org.br. Sua história é o orgulho da Assprom!
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Galeria

Adolescentes Trabalhadores e Aprendizes,

O Jornal da Assprom é produzido especialmente para vocês e suas fa-
mílias. Por isso, a participação de todos vocês é muito importante. Mandem 
fotos ou sugiram  assuntos que gostariam de ver por aqui.

Enviem um e-mail: comunicacao@assprom.org.br ou 
liguem para (31) 3263-1531.

Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte/Assprom
Rua Minas Novas, nº 233 - Bairro Cruzeiro

CEP: 30310-090 - Belo Horizonte-MG

Confira mais fotos na galeria
do site www.assprom.org.br e em 
nossa Fanpage Assprom (Oficial).

Adolescente trabalhadora Marcella Dias Vieira, do Fórum da 

Comarca de Machado, com a equipe da 2ª Vara Cível

(à esq.) Adolescente Trabalhadora Melissa Alejandra Santos, contribuiu 

na confecção dos marcadores de página do Projeto Voe Livro! Compartilhe 

Histórias da Cidade Administrativa, em 24/07/17

Palestra “Relacionamento entre Pais e Filhos”, 

no Encontro com Pais e Mães, em 21/09/17 Oficina de Agulheiro-Porta Linha, em 22/09/17

Entrega da horta vertical, na Creche Sagrado Coração de Jesus, 
realizada pelos adolescentes do Projeto Jovens Lideranças, em 23/09/17

Destaque Estudantil 2017

Resultado Caça-Palavra: 


