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editorial

A edição do jornal da Assprom que en-

cerra o ano de 2017 pode ser interpreta-

da como sendo um balanço em referên-

cia às obrigações contábeis cumpridas 

por empresas privadas e públicas no 

fechamento do ano. Nesta edição, en-

contramos a descrição de um conjunto 

de ações desenvolvidas pela Assprom 

como parte de sua missão insti tucional 
de “promoção social de adolescentes e 

jovens de famílias em situação de vul-

nerabilidade social, por meio da inte-

gração ao mundo do trabalho”.

Cabe ressaltar, no entanto, que as ações 

não se limitam ao conteúdo do que é 

exposto na edição desse número do 

jornal, mas se realizam no coti diano das 
relações de trabalho vivenciadas pelos 

jovens em cada ambiente proporciona-

do pelos mais diversos contratantes, se-

jam eles o poder público em suas várias 

esferas – executi vo, legislati vo e judici-
ário – sejam eles empresas privadas ou 

de capital misto.

Considerando o conjunto das ações 

formati vas descritas nessa edição, po-
deríamos, então, nos perguntar: o que 

essas ações têm em comum para serem 

interpretadas como parte do balanço de 

fi nal de ano? Sem a intenção de reduzir 
cada uma das experiências em um es-

quema fechado de interpretação, arris-

caria dizer que todas elas se encontram 

orientadas para oferecer aos jovens e 

a seus familiares, em alguma medida, 

acesso a bens culturais e simbólicos 

que tendem a proporcionar desloca-

mentos nas histórias de vida, individual 

e coleti va, marcadas pela persistente 
desigualdade de uma sociedade forjada 

secularmente na exploração do traba-

lho escravo.

Dada a situa-

ção de pobreza 

e consequente 

vulnerabil ida-

de social em 

que se encontram os jovens e suas fa-

mílias, a oportunidade de acessar bens 

simbólicos a parti r das relações de tra-
balho compõe um balanço de um con-

junto de iniciati vas que nos remetem ao 
campo do que poderíamos identi fi car 
como sendo o dos “valores sem dimen-

são”, ou seja, de uma esfera de valores 

que resiste a ser reduzida a termos es-

tritamente econômicos, e que, no en-

tanto, exercem profundas infl uências 
nas trajetórias de vida dos jovens e de 

suas famílias.

No entanto, dados o alcance e as reper-

cussões das reformas econômicas em 

curso, que, ao concentrarem renda e 

poder nas mãos de poucos, concorrem 

para a ampliação de nossas históricas 

desigualdades sociais, faz-se necessária 

a tomada de consciência coleti va acer-
ca do compromisso éti co e políti co com 
a justi ça social, de modo que nossos 
jovens possam vislumbrar horizontes 

mais promissores para construir e im-

plementar projetos de vida compatí veis 
com os seus mais legíti mos sonhos. 
Nesse senti do, a inserção de jovens no 
mundo do trabalho promovida pela 

Assprom, ao longo de seus 40 anos de 

história, oferece-nos a oportunidade 

de fazermos um balanço que vai muito 

além dos lançamentos contábeis.

José Eustáquio de Brito,

Vice-presidente da Assprom

UM BALANÇO MUITO ALÉM 

DA CONTABILIDADE

Mensagens

“A Assprom foi uma escola para 

mim. Me orgulho muito por ter tido 

essa experiência. Esse registro em 

minha história me permitiu construir 

este presente de sucesso e alegria 

com minha família e minha vida 

profissional como escritor, editor e 

professor.”.

Marcos Roberto Nascimento, 

ex-adolescente trabalhador

“Há nove anos, passei por esse lugar 

maravilhoso que só acrescentou muito 

em minha vida. Sinto muitas saudades, 

tenho boas lembranças e carinho 

imenso por essa instituição. Me 

sentia orgulhoso por ser um Assprom. 

Obrigado a todos dessa Associação.”.

João Marcos, 

ex-adolescente trabalhador
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Milhares de pessoas 

benefi ciadas

A Assprom comemora 42 anos de promoção 
social e de trabalho dedicado aos adolescentes 
e jovens em vulnerabilidade e risco social. Em 
todos esses anos, a entidade, com o apoio de 

mais de 400 parceiros, órgãos públicos e em-
presas privadas, já atendeu mais de 86 mil 
adolescentes e jovens nos programas Adoles-
cente Trabalhador e de Aprendizagem. 

Promover a formação profi ssional e pessoal dos 
adolescentes é a causa da Associação. Presente 
em Belo Horizonte, região metropolitana e mais 
de 100 cidades de Minas, a entidade, cada vez 
mais, intensifi ca suas ações, investindo em 
cursos profi ssionalizantes, preparatórios para 
o vestibular, atividades de fortalecimento de 

vínculos, acompanhamento escolar, ofi cinas 
de produção e geração de renda, reinserção 
ao mercado de trabalho, cursos de idiomas e 
atividades de cultura, esporte e lazer, para que o 
adolescente e o jovem se desenvolvam de forma 

plena e possam retribuir de forma produtiva a 

oportunidade oferecida a partir do primeiro 

emprego. 

CONFIRA ALGUNS DOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS EM 2017

- A Assprom atendeu mais de 5000 adolescentes 
e jovens nos programas Adolescente Trabalhador 
e de Aprendizagem.

- Mais de 1800 adolescentes e jovens participaram 
dos cursos de informática e cursos avançados.

- Cerca de 2000 adolescentes e jovens partici-
param de atividades extracurriculares: palestras, 

Planejamento Financeiro, Preparatório de Reda-
ção para o Enem, etc. 

- Mais de 1200 adolescentes e jovens participaram 
de cursos de qualifi cação profi ssional: Auxiliar de 
Pessoal, Cuidador de Idosos, Marketing Pessoal 
e Desenvolvimento Profi ssional, Sonorização 
Automotiva, Básico para Secretaria e Recepção, 
Montagem e Manutenção de Computadores e 
Notebooks, Auxiliar Administrativo e Financeiro, 
entre outros.

- Foram gerados 
mais de 250 a-
tendimentos para 

os adolescentes 

trabalhadores do 
interior, por meio dos cursos de qualifi cação pro-
fi ssional, informática, idiomas e Pré-Enem.

- Cerca de 120 adolescentes e jovens foram 
benefi ciados nos cursos de língua estrangeira - 
espanhol ou inglês.

- Mais de 390 jovens participaram da Feira das 
Profi ssões, que aconteceu no mês de setembro;

- Em busca de orientação para a conquista do 
novo emprego, 158 jovens se inscreveram no 
Projeto Círculo do Novo Emprego; 

- 919 adolescentes e jovens foram reinseridos no 
mercado de trabalho por meio do Pronem.

- O Encontro com as Escolas envolveu mais de 
260 pessoas, entre diretores e famílias. 

- O Reforço Escolar e Ofi cina Pedagógica gera-
ram mais de 3900 atendimentos a adolescentes 
e jovens. 

- Quanto ao esporte educativo, participaram 59 
adolescentes do Torneio de Futsal Feminino e 244 
da Copa União de Futebol de Campo Masculino. 

- Mais de 1400 adolescentes e jovens participa-
ram das atividades socioeducativas de cultura, 

lazer e conhecimento, Gincana da Independên-
cia, Cinema Comentado, visitas a exposi-
ções, museus e cidades históricas, Dança 
Contemporânea, Concurso de Desenho, Projeto 
de Formação da Orquestra Infantojuvenil - 
Parceria Assprom/TJMG/Coinj, etc. 

- Cerca de 175 pessoas, entre adolescentes e 
seus familiares, desenvolveram novas habilidades 
nas Ofi cinas de Geração de Renda: Pintura em 
Tecido, Colcha de Retalhos, ofi cinas de chocolate, 
organização de festas com balões, bijuterias, 
enfeites natalinos, sabonetes e perfumaria, etc. 

- O Encontro de Acolhida contou com a 
participação de 2319 adolescentes e familiares e 
o Encontro de Pais e Mães teve a participação de 
mais de 580 pais e familiares.

- Foram realizados 648 atendimentos para 72 
pais na Educação de Jovens e Adultos. 

Outro resultado relevante do trabalho de mais 
de quatro décadas são as reinserções dos jo-
vens no mercado de trabalho, após a vivência na          
Assprom. Muitos são contratados pelas mesmas 
organizações que os acolheram como adoles-
cente trabalhador ou aprendiz. A ex-aprendiza 
Thalita Stéfany Santos foi contratada pelo Ban-
co Mercantil após seu desligamento. Para ela, o 
programa é uma excelente forma de auxiliar os 
jovens a iniciarem a vida profi ssional. “Sou de Al-
menara e quando mudei para Belo Horizonte fi z 
meu cadastro e consegui a oportunidade do pri-
meiro emprego pela Assprom. Faltando um mês 
para meu desligamento fui contratada e hoje sou 
escriturária aqui no banco. Ao longo do programa, 
aprendi várias coisas que, com certeza, levarei 
para o resto da minha vida. A entidade oferece 
muitas oportunidades de crescimento pessoal e 

profi ssional para o adolescente e sou muito grata 
por tudo que ela fez por mim”, conta. 

Sandra Rodrigues, mãe da adolescente 
trabalhadora Paola Sabrina Rodrigues Pinto, 
conta que depois que sua fi lha ingressou na 
Assprom, ambas estão vivenciando experiências 
surpreendentes. “Tudo mudou para melhor. A 
minha fi lha me ajuda em casa, se tornou uma 
menina ainda mais responsável, atenciosa e 

dedicada. Antes, eu fi cava em casa sozinha, 
triste, e, agora, depois que comecei a participar 
das atividades de geração de renda, estou mais 
feliz. Fiz várias amigas, tenho boas companhias 
e crescimento não só intelectual, mas, também, 
humano. Esta experiência está transformando 
nossas vidas para melhor”, conclui. 

PROGRAMAS E AÇÕES 
SOCIOASSISTENCIAIS
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Bijuteria com Botão

15/12/17 (sexta-feira)

8h às 12h 

 

Agenda 2018
18/12/17 (segunda-feira)

13h às 17h

Fique por dentro

Oportunidade de Trabalho
A Assprom quer dar oportunidade a todos os adolescentes e jovens em seu 

quadro de funcionários. Por isso, quando você se desligar da instituição, 
não deixe de manter seu contato atualizado e fique atento a vagas que 
sempre são divulgadas no site.

www.assprom.org.br/Trabalhe Conosco

Oficinas para adolescentes 

e familiares

Mais informações: (31) 3263-1529/1531. 

E-mail: comunicacao@assprom.org.br

Talentos em Cena

Quer dividir seu talento com a gente? 

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

A adolescente trabalhadora Regiane Martins Nonato, da Fundação 
Ezequiel Dias, compartilhou uma de suas poesias que será publicada 
em um livro que a jovem está escrevendo em conjunto com outros 
colegas da Fundação.

O presidente do TCEMG, Dr. Cláudio Terrão, se reuniu com os 
adolescentes trabalhadores, para um bate-papo. O presidente 

contou sua história de vida e abriu espaço para que eles fizes-

sem perguntas ou falassem sobre suas vidas.
Houve também premiação aos destaques do bimestre. Débora 

Fernanda da Silva conquistou o 1º lugar e recebeu a homena-

gem das mãos do presidente. O segundo lugar foi para We-

merson Ricardo de Souza e o terceiro para Anna Júlia Chaves. 

Direto da Contratante

Foto: Karina Coutinho/Diretoria de Comunicação Social do TCE

Parceiro, compartilhe também suas experiências com os 
adolescentes trabalhadores e aprendizes. Envie e-mail 

para comunicacao@assprom.org.br. 

   Informações: (31) 3207-5621. 
Falar com Marina Candian ou Laleska Silva.Sabemos mais sobre Hitler

Do que de Getúlio Vargas
Lutamos na Segunda Guerra Mundial
E para nossa guerra largamos as armas
Em nosso campo de batalha
Estendemos a bandeira branca
Pela elite a mentira se espalha
Contra nossos direitos ela se levanta

Ouvimos um belo discurso sobre paz, 

ordem e progresso
Palavras ditas por um cidadão digno de 
respeito

Conservador, firme e com seus ideias 
fedendo a preconceito

Nós como leigos
Aceitamos e damos um jeito

Jeitinho brasileiro
Da farsa, do esperto assim tiramos 
proveito.

 

Da internet temos nossos argumentos
De lá agora vem nossa educação
Estudamos a ciência da arrogância
O que importa é apenas nossa opinião

Temos a matemática da ignorância
Somamos mentes influenciáveis com a 
falta de informação

Na história de nosso país

Saudamos a violência e preconceito 
que assim fez o escravismo

São nossas raízes
Merecem nossa total atenção
Mas esquecem de ensinar seu conceito
E o confundem com escravidão
De um se tirava lucros
Do outro ganho de guerra e tributos.
 

Porém, nossas mentes continuarão 
trancadas

Pela hipocrisia a qual nos foi ensinada.

Real Conhecimento...?

O escrivão judicial Eduardo Mendonça Couto, coordenador 
da adolescente trabalhadora Fernanda Cardoso do Prado, da     

Comarca de Buritis, compartilhou uma foto da jovem. Fernan-

da é atleta nas modalidades Futsal e Handebol Feminino des-

de os oito anos de idade, participou das olimpíadas municipais 
da cidade de Buritis, ficando em segundo lugar na modalidade 
futsal. Ao longo dos últimos anos, a adolescente já faturou 
inúmeras medalhas e troféus. 

Foto: Divulgação Comarca de Buritis

Atividades Orientadas para 

adolescentes trabalhadores

Sessão de Cinema Comentado

Data: 16/12/17 (sábado)

Horário: 14h às 18h

Local: Shopping Cidade

Sessão de Cinema Comentado

Data: 19/12/17 (terça-feira)

Horário: 13h às 17h

Local: Shopping Cidade

Inscrições abertas a partir do dia 04/12/17.
Informações: (31) 3207-5615. Falar com Silvana ou Tamiris.
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Final do Torneio de Futsal Feminino

Parti cipantes da fi nal do torneio após as premiações

A Assprom esteve representada pelo assistente 

da Superintendente de Educação para o Trabalho,      
Rodrigo França, no seminário inaugural do progra-
ma de educação permanente “SUAS Conexões”.

Durante o encontro foram debati dos os seguintes 
temas: a educação permanente como estratégia da 
gestão do trabalho no SUAS, a intersetorialidade e a 
multi dimensionalidade da proteção social, e a éti ca 
como princípio das equipes de referência no SUAS: 
concepção e desafi os da interdisciplinaridade. 

Segundo Rodrigo França, a parti cipação no seminá-
rio permite a troca de informação e divulgação na 
Assprom sobre a educação permanente na Assis-

tência Social. “O seminário é desti nado à qualifi ca-
ção dos trabalhadores, gestores e conselheiros que 
atuam no campo das políti cas públicas. Este é um 
momento para comparti lhar experiências pensan-
do nas melhores formas de atender todos os traba-

lhadores e usuários do SUAS/BH”, concluiu. 

Seminário dá início ao projeto de capacitação destinado aos 

trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de BH

No dia 25 de novembro, a Assprom se reuniu para a fi nal do Torneio de Futsal          
Feminino, na quadra do Colégio Salesiano. Parti ciparam as equipes Meninas da CA, 
Saúde, Hemogirls e Unidas AP. 

O primeiro jogo, entre as equipes Meninas da CA x Hemogirls, pela disputa do 3º 
lugar, começou vibrante. Ao fi nal, a equipe Meninas da CA conquistou o troféu. 

O segundo jogo foi entre as equipes Unidas AP x Saúde. Ao fi nal, a equipe Unidas 
AP se consagrou a campeã. 

O momento da premiação contou com a parti cipação do presidente Carlos Cateb 
que teceu algumas palavras. “Fiquei muito sati sfeito de ver as famílias parti cipa-
rem efeti vamente deste torneio. O esporte é muito importante na vida de todos e 
todas vocês adolescentes estão de parabéns”, frisou. 

As equipes que parti ciparam da fi nal demonstraram que, ganhando ou perdendo, 
o importante é a parti cipação. “O torneio foi muito grati fi cante. Aprendi muito 
com as técnicas. É uma oportunidade de jogar, se diverti r e conhecer gente nova. 
Também fez com que a gente se interagisse e independente da colocação todas as 
parti cipantes se esforçaram bastante”, frisou Bárbara Lana, aprendiza da Faculdade 
Milton Campos, parti cipante da equipe Unidas AP. 

Para Regina de Castro, mãe de Bárbara, ver sua fi lha parti cipando do torneio foi 
moti vo de grande alegria. “Vim com toda a família para torcer. Assim que Bárbara 
entrou na Assprom eu disse que a enti dade era uma das portas de muitas outras 
que se abririam para ela. E é isso que está acontecendo, tanto na parte do esporte, 
como na empresa onde ela trabalha”, ressalta.  

Em Destaque

SUAS Conexões

Foto: D
ivulgação PBH

CONCURSO DE DESENHO

O tema deste ano foi “Natal e Doação de Sangue - Salve 
Vidas”.

Em parceria com a Fundação Hemominas, o objeti vo foi 
promover a conscienti zação quanto a uma postura cidadã, 
além de esti mular o comprometi mento com a sociedade, 
promovendo maior captação de doadores de sangue.

Os desenhos com a melhor colocação foram premiados e 

irão compor a arte do Cartão de Natal da Assprom. 

1º lugar: Gabriel Nascimento Costa, 
adolescente trabalhador do 

Ministério Público

2º lugar: Helen de Paula Aras, adolescente 
trabalhadora do Juizado Francisco Sales

3º lugar: Beatriz Cristi na Caetano, 
aprendiza da Ipiranga Pool Imbiruçu

Jornal da5.
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CONTRATE UM APRENDIZ 

DA ASSPROM

Em nossa últi ma edição, resolvemos falar um 
pouco sobre a importância das empresas contra-
tarem um aprendiz após o Programa de Aprendi-

zagem. Sabemos que, atualmente, está cada vez 
mais difí cil conseguir um emprego por causa da 
concorrência e da pouca oportunidade. 

As pessoas estão buscando qualifi cação profi ssio-
nal para conseguir ingressar no mercado de tra-

balho ou a permanência nele. Para os jovens, o 

Programa de Aprendizagem é uma óti ma opção, 
pois oferece oportunidade de qualifi cação profi s-
sional e experiência. 

De acordo com a Lei 10.097/2000, as empresas 

de médio ou grande porte são obrigadas a terem 

no seu quadro de funcionários entre 5% e 15% 

de pessoas na condição de aprendizes. Isso é 

algo muito importante para o jovem que está à 

procura de emprego, pois as empresas precisam 

cumprir a cota e dispõem de vagas, aumentando 

a possibilidade do ingresso do jovem no mercado.  

Quando um aprendiz ingressa na Assprom, por 

exemplo, tem a oportunidade de realizar diversos 

cursos de qualifi cação profi ssional, como informá-
ti ca, digitação e idiomas, requisitos fundamentais 
para a ampliação de seu currículo. 

Para a ex-aprendiza, Letí cia Nunes, o Programa da 
Assprom foi uma grande oportunidade. A jovem 

parti cipou do Programa de Aprendizagem no Co-
légio Santo Antônio e depois foi contratada. Ela 
trabalha há mais de um ano na área de telefonia. 

“Quando era aprendiza, trabalhava como auxiliar 

de escritório, o que me ajudou muito, e hoje es-

tou na telefonia. Aqui, todo dia é um novo apren-

dizado”, festeja. 

Letí cia conta que foram meses de muita desco-
berta sobre o mundo corporati vo. “Aprendi a 
importância de me comunicar com clareza e a 
ter uma postura comportamental correta, além 

de técnicas administrati vas e roti nas organiza-
cionais”, lembrando a felicidade de receber sua 

primeira remuneração. “Comprei umas coisinhas 

e fi quei muito contente. Agora pretendo me de-
dicar aos estudos e, ano que vem, quero prestar 

vesti bular”.

Tanto o jovem quanto a empresa saem ganhando, 
pois o aprendiz tem a oportunidade do primeiro 

emprego de carteira assinada, formação técnica, 

profi ssional e uma remuneração mensal.

Em contraparti da, a empresa ganha um apren-
diz comprometi do com a missão, podendo se 
desenvolver como um profi ssional responsável 
que cumpre com suas tarefas com excelência, 

tanto no curso profi ssionalizante que é oferecido, 
quanto nas ati vidades diárias na empresa. Outra 
vantagem é ter a possibilidade de formar funcio-

nários sem nenhuma experiência que atuarão 

seguindo as normas da empresa, o que aumenta 

a produti vidade e o desenvolvimento das ati vida-
des internas.

CONTRATE UM APRENDIZ

Ajude os jovens a iniciarem uma carreira       

profi ssional promissora. Faça parte do Pro-
grama de Aprendizagem da Assprom, abrindo 
vagas em sua empresa para contratar esse 

público que tem interesse em mostrar suas 
qualidades e desenvolver seus talentos.

“Tanto o jovem 
quanto a empresa 
saem ganhando, pois 
o aprendiz tem a 
oportunidade do 
primeiro emprego, de 
formação técnica, 
profi ssional e uma 
remuneração 
mensal.

Em contrapartida, 
a empresa ganha 
um aprendiz 
comprometido com a 
missão, podendo se 
desenvolver como 
um profi ssional 
responsável que 
cumpre com suas 

tarefas com excelência.” 

Portal Jovem

Con
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:

Ketlen Samara Fernandes

Júlio César Viana

Esta página foi produzida pelos integrantes do 
Projeto Jovens Jornalistas: 

Andreza Anofre, Daniel Duarte, Danilo Edvan 
Silva, Estéfane Almeida, Ítalo Costa, João Pedro 
Camargos, Júlio Viana, Ketlen Fernandes, Laiana 
Luiza Gomes, Marcos Silva, Micaely Lara Souza, 
Raiane Terrinha, Victor Hugo Bastos e Jéssica 

Nayara Domingos
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Fique ligado

Saúde B    cal

Na odontologia, é comum que as pessoas não tenham a rotina de fazer 

visitas regulares ao cirurgião dentista. Lesões cariosas, que se trata-

das inicialmente, quando pequenas e pouco profundas, evitariam danos 

mais sérios ao tecido dental e consequentemente tratamentos menos 

invasivos. 

No atendimento infantil, notamos cáries profundas e, muitas vezes, 

a criança só é levada ao consultório no momento em que queixa de 

dor. Logo, o tratamento será mais difícil, pois haverá necessidade de 

confrontar com anestesia, brocas, ansiedade, como também estresse 

para os pais. 

É possível perceber também que tratamentos de canal em crianças e 

adultos, e também a perda de dentes que não tem mais como reparar, 

estão aumentando. 

Por isso, precisamos dar prioridade a intervenções preventivas: com 

ênfase no autocuidado, promovendo saúde!

Afi nal, cárie é uma doença e como tal deve ser tratada.

Cuide-se para SORRIR sempre! Conte conosco!

Aproveitamos para desejar a toda a família Assprom um natal repleto 

de belos sorrisos e um novo ano com 2018 motivos diários para sorrir!

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

A importância do exame bucal preventivo 

Nesta últi ma dica sobre Concordância Verbal, vamos nos ater 

aos casos em que o sujeito é formado por nomes próprios 

que só existem no plural e sujeito composto resumido por 

pronome indefi nido (tudo, nada, ninguém…).

- Sujeito formado por nomes próprios que só existem no 

plural = verbo no singular ou no plural. 

Obs.: O verbo fi cará no plural, se o nome for precedido de 
arti go no plural.

-  Sujeito composto resumido por um pronome indefi nido = 

verbo no singular.

Giselle Maia, instrutora

Concordância Verbal

De        na Língua Portuguesa

Im
agem

: Site O
ral D

esing
Exemplos:

Os Estados Unidos venceram a parti da.                  

Canudos não se rendeu. 

(arti go)

(Nome no plural)

(verbo)

(verbo)

(Nome no plural)

Exemplos:

Música, festas, reuniões, tudo o aborrece.     
(verbo)(Sujeito composto) (pronome)

 Profissão do Futuro: 
Gestão de Marketing para E-commerce

O gestor de marketi ng para e-commerce é o profi ssional responsável por 
gerenciar, coordenar e controlar projetos de comércio eletrônico. A baga-

gem nesta área é necessária, assim como conhecimento pleno de internet, 

mídias sociais e inglês. As principais responsabilidades do cargo é organizar 

a loja virtual, acompanhar todo o processo de compras, fazer relatórios, mo-

nitorar a concorrência, supervisionar os fornecedores no comprimento de 

metas, entre outros.

O CURSO: Desti na-se a empreendedores e profi ssionais que já atuam ou 
desejam ingressar na área de e-commerce. O curso capacita o aluno para 

implementar e gerenciar uma loja virtual, a parti r dos principais fundamen-
tos de tecnologia, gestão e marketi ng digital. Serão feitos estudos de ca-
sos, contemplando falhas que impedem o sucesso e as melhores práti cas 
de mercado.

MERCADO DE TRABALHO: O setor de e-commerce se expandiu e frag-

mentou, podemos dizer que ele está divido em dois campos, técnico e de 

negócios. O primeiro, engloba as funções de designer, desenvolvimento de 

web e de plataformas móveis. O segundo, está relacionado com gerência de 

e-commerce, marketi ng digital, mídia social, logísti ca, benchmarking, meta 
dados e call center.

Uma grande carência neste mercado é a falta de profi ssionais qualifi cados, o 
que difi culta a contratação. Para solucionar esse problema, o mundo acadê-
mico criou diversos cursos de formação, como por exemplo, MBA voltado só 
para o e-commerce.

MÉDIA SALARIAL: Um analista da área (fase inicial e com menos experi-
ência) pode ganhar de R$ 3 mil a R$ 5 mil, enquanto um gerente consegue 

salários entre R$ 12 mil a R$ 20 mil. 

Fonte: Sites IPED e Impacta.com

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

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

Jornal da7.
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Dicas de como aproveitar o voluntariado no currículo

Dica do Pronem

Na edição anterior, falamos sobre o voluntariado 

como um diferencial para o mercado de trabalho. 

Neste mês, iremos dar algumas dicas para você 

aproveitar uma ação voluntária no currículo. Esta 
práti ca, no exterior, já é um diferencial desde o 
processo seleti vo para ingresso em cursos de gra-
duação, e se estende ao longo da carreira. Aqui no 

Brasil, as empresas estão começando a levar isso 

em consideração, porém, para se destacar é impor-

tante saber demonstrar os moti vos que o levaram a 
desenvolver um trabalho voluntário.

ALGUMAS DICAS:
- Ao colocar esse ti po de experiência no currículo, 
você sinaliza para o recrutador que está em busca 

de algo mais do que um salário no fi nal do mês;

- Não deixe de informar no currículo todos os traba-

lhos de que parti cipou, as ati vidades desenvolvidas 
e o tempo dedicado a cada um deles; 

- Comece cedo. A atuação com projetos sociais vo-

luntários, pode auxiliar profi ssionais em início de 
carreira que não têm experiência. 

- Encontre e exponha sua causa.  Na hora de buscar 
um trabalho voluntário para você, leve em consi-

deração os assuntos de interesse e que realmente 

despertam sua emoção. Assim, você aumenta suas 

chances de encontrar uma ati vidade que faça sen-
ti do, que esteja alinhada com seus valores e real-
mente moti ve a sua dedicação. 

- Procure se envolver efeti vamente com o trabalho 
e não fazer da práti ca apenas um elemento de pro-
moção pessoal. Além do aprendizado ser mais efe-

ti vo, a paixão pelo que se faz é mais importante do 
que a mera informação no currículo. 

ALGUNS CUIDADOS:
 - Citar trabalhos em organizações religiosas ou par-

ti dos políti cos, que possam gerar polêmica e ir con-
tra às crenças da empresa que está contratando.  O 

objeti vo é que o trabalho voluntário ajude e não 
atrapalhe, por isso, não corra esse risco.

- Outro cuidado é quanto às experiências adquiri-

das em empresas familiares. Se a função realmente 
ti ver alguma coisa a acrescentar à oportunidade 
que você está almejando, coloque, porém, obser-

ve se não irá transmiti r uma informação negati va,       
incluindo favorecimento e acomodação.

Espaço Interativo

Equipe do Pronem

Fonte: Sites Uol, Newton Paiva e Anjos da Enfermagem, 
UNA e Gazeta do Povo

“Me surpreendi com tudo o que aprendi 

na Assprom. Foi além das minhas 

expectativas, gostei muito e aprendi várias 

coisas. Até os meus fi lhos leram a apostila 

e corrigiram o currículo deles. O curso 

de Desenvolvimento Profi ssional para o 

Mercado de Trabalho me ajudou porque 

estava desanimada, tendo difi culdades para 

procurar trabalho, por ter fi cado seis anos 

no mesmo emprego. Agradeço à instrutora 

Francielle do Pronem e à Assprom 

por toda ajuda que me deram”.

Ângela Maria Loures, mãe do 

aprendiz Gasparino Pinto Junior

  Assprom           

     & Família

Eu faço parte...

  JOGO DOS 7 ERROS

Se relacionar bem com os colegas e ter espírito 

colaborativo são habilidades cada vez mais valorizadas 

pelas organizações. Apesar do jogo dos 7 erros no

 quadro ao lado, o maior de todos é não saber se 

relacionar e não desenvolver a empatia, a disciplina 

e o espírito de equipe.

Colaboração: Cláudia Furtado/Difop

Resposta:
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"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

Para pais ou responsáveis

Local: CEFOP II

Data e Horário: 

18/12 a 22/12 

(8h às 12h) 

Inscrições: 31 3207-5632/5633

Círculo do Novo 

Emprego

Confira a legenda e veja 
de quais atividades você 

pode participar!

Autogestão e 

Planejamento de Vida

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

Cursos e eventos 

de dezembro

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

Local: CEFOP

Datas e Horários: 

13/12, 14/12 e 15/12 

(8h30 às 11h30) 

*Somente para os pais: 

 *27/12 a 29/12 

(13h30 às 16h30)

Inscrições: 31 3270-2228/2231

Autogestão e 
Comunicação

Local: MS Treinamento e 

Consultoria

Data e Horário: 

04/12 a 13/12

(8h às 12h)

Inscrições: 31 3270-2204/2224

Profissionalização

Local: CEFOP

Data e Horário: 

14/12/17

(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

Visita à Empresa

Local: CEFOP

Data e Horário: 

01/12 a 19/12 

(18h às 21h)

Inscrições: 31 3270-2204/2224

Educação de Jovens      
e Adultos (EJA)

Locais: Diversos

Datas: 

05/12 (8h às 13h)

15/12 (8h às 12h)

22/12 (8h às 12h)

Inscrições: 31 3270-2227

Visita à Empresa

Local: IPED

Datas e Horários: 

Diariamente (2ª a sexta) 

Horários diversos

Inscrições: 31 3270-2213

Assprom na Rede

Local: CEFOP

Data e Horário: 

11/12 a 13/12

(13h às 17h)

Inscrições: 31 3270-2204/2224

Local: a definir

Datas e Horários: 

15/12 

(13h às 17h)

Inscrições: 31 3270-2227

Raciocínio Lógico e 

Matemático

Local: CEFOP

Datas e Horários: 

04/12 a 07/12 

(8h às 12h)

Inscrições: 31 3270-2227

Local: CEFOP

Data e Horário: 

14/12 e 15/12 

(13h às 17h)

Inscrições: 31 3270-2227

Local: CEFOP

Datas e Horários: 

11/12 e 12/12 

(8h às 12h)

Inscrições: 31 3270-2227

Princípios Básicos de Matemática 

Financeira e Estatística
Técnicas de Leitura e 
Compreensão de Textos 
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GINCANA ASSPROM

Conhecimento, desafi os, engajamento e 
diversão reúnem adolescentes, coordenadores e familiares

O Centro de Referência da Juventude 

foi palco de muita diversão e 

animação no dia 18 de novembro. A 

Gincana Assprom reuniu 10 equipes 

e, aproximadamente, 110 pessoas, 

entre familiares, adolescentes 

e representantes de empresas 

parceiras, para uma manhã de muita 

alegria.

Quiz sobre conhecimentos gerais, 

apresentações diversas, brincadei-

ras populares e disputas esporti-

vas foram algumas das atividades 

realizadas durante todo o evento. A 

parte esportiva colocou todos para 

se mexerem, com provas de resistên-

cia física e muita dança.

Um dos pontos marcantes da gincana 

foi a tarefa solidária com a arreca-

dação de alimentos para o Instituto 

Geriátrico Afonso Pena e captação de 

doadores para a Fundação Hemomi- 

nas. Nesta etapa, a equipe Sparta, 

formada por membros do projeto 

Natureza Jovem, foi a vencedora. 

Para o adolescente trabalhador, 

Tomaz Augusto da Fonseca, integrante 

da equipe Aspronautas, a gincana 

foi um jeito diferente de curtir o 

tempo livre. “Formamos um time com 

os adolescentes da Fhemig de várias 

unidades para poder interagir, já que 

no dia a dia fi ca muito corrido e foi 
ótimo! Nos divertimos muito, e, além 

disso, trabalhamos em equipe mesmo. 

Quando um não sabia, o outro ajudava 

e, assim, fi zemos o nosso melhor. Os 
prêmios foram muito bons e as provas 

foram muito divertidas”, contou. 

Para Maria Nalves, mãe da adolescente 

Thaynara Ferreira, a gincana pro- 

porcionou um momento de diversão 

em família. “Tudo foi muito bem 

organizado e era visível a interação 

entre os jovens e os familiares 

presentes. O evento afl orou em todos 
o espírito de equipe. Percebi que mui-

tos saíram motivados para a gincana   

do ano que vem”, afi rmou. 

A grande vencedora da Gincana 

Assprom 2017 foi a equipe Os 

Vingadores. A equipe Sparta, além do 

título de Equipe Solidária, conquistou 

também a segunda posição. Em 

terceiro lugar, fi cou a equipe Conexão 
CSC.

Ano que vem tem mais. Acompanhe 

as atividades de esporte, cultura,           

conhecimento, saúde e lazer da Da-

com. Forme sua equipe e participe!

Melhores momentos
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Cláudia Andrade, 24 anos, conseguiu sua 

reinserção no mercado de trabalho 

pelo Pronem

JORNAL ASSPROM: Para você, como 
foi a conquista do primeiro emprego?
CLÁUDIA ANDRADE: Quando entrei na 
Assprom com meus 16 anos fui direto 
para BHTrans. Fiquei muito feliz com o 
ingresso no mercado. Aprendi muito! Os 
ensinamentos e todo aprendizado, etapa 
por etapa, eu devo à entidade. 

JA: Como foi sua experiência na 
BHTrans?
CA: Quando entrei na BHTrans fui traba-
lhar direto no setor de protocolo. Lá fazia 
um pouco de tudo, atendimento telefônico 
e ao público interno e externo, fazia malo-
te, entregava documentos. Porém, quan-
do entrei tinha medo de falar, era muito 
tímida. Não sabia o que dizer ao telefo-
ne e tudo isso fui aprendendo no início. 
Depois de um tempo pedi para me trocar 
de setor porque eu já sabia o serviço, já 
estava com experiência. 

JA: Como foi essa nova experiência?
CA: Fui trabalhar na Diretoria de Trans-
porte Público, onde havia vários diretores. 
Lá aprendi muito com a secretária Lore-
na. E ela me ensinou coisas importantes 
como atender o telefone corretamente, o 
que falar com as pessoas, como agendar 
reuniões, como passar a ligação para o 
diretor. Hoje já não sou tímida mais no 
trabalho. Antes era muito travada, tinha 
muita difi culdade de interação e agora 
não tenho mais. 

JA: O que aconteceu depois que se 
desligou da Assprom?
CA: Me inscrevi no Pronem e conse-
gui voltar para desenvolver um trabalho 
temporário por dois meses. Depois desse 
período fui efetivada para atuar no setor 

Financeiro.

JA: Então o Pronem lhe auxiliou na 
reinserção à BHTrans?
CA: Sim, se não fosse o projeto acho que 
não estaria aqui hoje. O Pronem é uma 
forma de ajudar os jovens a se reinseri-
rem no mercado de trabalho e me ajudou 
muito a conseguir não só minha reinser-
ção como minha permanência lá. Este 
projeto é uma excelente oportunidade 
para os jovens. 

JA: A proposta da Assprom é traba-
lhar a formação integral do adoles-
cente e do jovem. De que forma você 
vê esse desenvolvimento a partir de 
sua vivência?
CA: São muitas mudanças. A Assprom 
me possibilitou o ingresso e a permanên-
cia no mercado e não me ajudou só no 
profi ssional, no pessoal também, princi-
palmente a acabar com a timidez, que 
era algo que já estava me afetando. An-
tes tinha medo de perguntar e hoje eu 
não faço nada se eu não entender. Um 
dia desses, por exemplo, me passaram 
um serviço e eu falei que ainda não es-
tava experiente, que tinha dúvidas. Aí 
me explicaram novamente. Mas, se fosse 
antes, fi caria com vergonha de falar que 
não entendi e iria fazer errado, e depois 
teria de refazer. Esse amadurecimento é 
um legado da Assprom.

JA: Você conseguiu um novo empre-
go com o apoio do Pronem, mas sem 
qualifi cação não teria sido contrata-
da. Concorda?
CA: Sim! Tudo que aprendi sobre como 
comportar no mercado de trabalho, lidar 
com as pessoas, saber o horário de lazer 

/

e essa minha disciplina foram fatores 
predominantes para ser contratada. 

JA: Ainda pensando na formação 
integral, a entidade busca oferecer 
várias outras atividades aos ado-
lescentes. No que você se identifi -
cou e gostou de ter participado? 
CA: Todas as atividades são muito im-
portantes para os adolescentes. Adorei 
participar da visita à Gruta Maquiné. 
Também participei da Orquestra Jovem 
da Coinj/TJMG que foi uma excelente 
oportunidade para aprender ainda mais 
o que sabia e gostava. 

JA: Então você compôs a Projeto 
de Formação da Orquestra Jovem 
do Tribunal de Justiça de Minas          
Gerais?
CA: Sim. Tocava violino e quando a As-
sprom abriu essa parceria com o TJMG, 
fi z minha inscrição. Já toquei para as 
pessoas aqui do meu trabalho, nos fi -
nais de ano, aniversários. Trazia meu 
violino e fazia algumas apresentações 
na empresa. Agora, onde passo eles 
me chamam de “a violinista”. 

JA: O que você espera do futuro?
CA: Estou preparando e estudando 
para tentar vestibular no próximo ano. 
Quero fazer Administração ou algo na 
área da saúde, Biologia ou Medicina. 
A administração me ajudaria no meu 
trabalho atual e, na área da saúde, re-
alizaria um sonho de infância. Também 
quero dar continuidade na música, 
continuar me aperfeiçoando. Creio que 
Deus tem várias portas abertas para 
minha vida, basta eu saber o momento 
de agarrar. 

     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 famílias. Por isso, a participação de to-
dos 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 Profi ssionalizante do Menor de Belo Horizonte/Assprom
Rua dos Guajajaras, nº 43 - Centro

CEP: 30180-103 - Belo Horizonte-MG

Confi ra mais fotos na galeria
do site www.assprom.org.br e em 

nossa Fanpage Assprom (Ofi cial).

Alunas do curso de Cuidador de Idosos, em 19/11/17, 

no Asilo Recanto Feliz São Francisco de Assis

Encerramento do curso de Língua Portuguesa - Reflexão e Prática, 

realizado em 10/11, na Cidade Administrativa de Minas Gerais

Atividade Orientada ao Parque Estadual Serra do Rola Moça, em 10/11/17
Visita Orientada à Ultramig, em 06/11/17

Oficina Pense Grande, parceria Pradabel e Telefônica Vivo, em 13/11/17 Sessão de Cinema Comentado, em 16/11/17


