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editorial

Convido todos a fazer uma breve  

refl exão acerca dos projetos de-

senvolvidos no decorrer de 2017 

e o grande avanço alcançado pela 

Assprom, com a aquisição e mu-

dança da Sede para a Rua dos 

Guajajaras, nº 43, Boa Viagem.

No mundo moderno, as insti tui-

ções buscam, diuturnamente, a 

evolução e a qualidade dos servi-

ços prestados, e para tanto, a As-

sprom tem se modernizado e atua-

lizado sua gestão administrati va, o 

que redundará em melhores resul-

tados dos projetos  desenvolvidos. 

Feito, mais uma vez, o diagnósti -

co da função de cada colaborador, 

pelo setor de Recursos Humanos, a 

gestão dos recursos fi nanceiros e a 

valorização do capital humano está 

sendo adequada à nova realidade 

brasileira.  

O desenvolvimento do plano estra-

tégico da insti tuição, em parceria 

com a Fundação Dom Cabral, está 

sendo trabalhado com objeti vo de 

melhoria da coordenação e super-

visão dos projetos desenvolvidos, 

tendo como meta a qualidade total 

na prestação do serviço.

A nova Sede da insti tuição foi ocu-

pada em meados do mês de outu-

bro e as instalações 

estão mais moder-

nas, mais funcionais 

e com maior capaci-

dade de atendimen-

to, gerando, princi-

palmente, economia fi nanceira.

Destaca-se, também, a parceria 

com a Rádio Inconfi dência, na di-

vulgação das ações realizadas pela 

Assprom, rati fi cando, na socieda-

de, o importante trabalho social 

desenvolvido pela insti tuição, o 

que vem possibilitar a adesão de 

novos parceiros e contratantes.

Esta refl exão é necessária para que 

possamos demonstrar tudo o que 

foi realizado neste ano e agradecer 

parti cularmente a cada integrante 

da insti tuição, que fez sua parte, de 

uma forma ou de outra, para que 

conseguíssemos alcançar resulta-

dos tão proati vos.

A diretoria agradece e enaltece 

o valor de cada um dos integran-

tes neste processo de tornar a 

Assprom uma instituição melhor 

a cada dia, para a realização do 

bem social de adolescentes e     

jovens. 

Cel. Simone Beatriz Santos Hoene,
Diretora Técnica da Assprom

GANHOS REAIS E NECESSÁRIOS
Mensagens

“Gratidão pela oportunidade que 

tive em poder ser aprendiza da 

instituição! Só tenho que agradecer 

pela oportunidade e pelo carinho

 de todos os funcionários. 

Até breve Assprom!”.

Stephanie Vitória, ex-aprendiza

 

“Encaminho-lhes nota abonadora 

à aprendiza Brenda Mathelly 

Guimarães Silva. Mister ressaltar os 

excelentes trabalhos prestados a esta 

instituição. Cordialmente.”.

Nota elogiosa do coordenador 

Vinícius Franco, à aprendiza, na 

Semana do Ministério Público

“Gostei muito do período em que 

estive na Assprom. Consegui apren-

der muita coisa boa. Agradeço a toda 

a equipe pelo apoio recebido.”.

Alisson Nunes, ex-adolescente

trabalhador

Crédito:
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FEBRE AMARELA

Infelizmente, o mosquito Aedes 
aegypti, assim como os mosquitos         
Haemagogus e Sabethes, trans-
mitem uma doença antiga e muito 
perigosa, a febre amarela. O clima 
quente e úmido é o preferido entre 
os mosquitos transmissores. 

Por isso, é muito importante se va-
cinar contra a doença. É preciso 
também intensifi car os cuidados 
para evitar água parada e a prolife-
ração do Aedes aegypti.

Dengue, Zica e 
Chikungunya

Quando todos fazem sua parte 

o resultado aparece

Matéria de Capa

A Assprom, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde/PBH, 
por meio do Mobiliza SUS-BH, re-
aliza, diversas ações de combate à 
dengue, como atividades de mobiliza-
ção, palestras e mutirões. De acordo 
com o último boletim epidemiológico, 
divulgado pelo Ministério da Saúde, 
casos de dengue, chikungunya e zika 
estão em queda no Brasil. Os regis-
tros mostram que houve diminuição 
das principais doenças causadas pelo 
Aedes aegypti, entre janeiro e novem-
bro de 2017, em comparação com o 
mesmo período de 2016. 

Para a coordenadora do Mobiliza SUS-
BH, Michele Possidônio, o resultado é 
atribuído à conscientização das pes-
soas. “A população está mais atenta 
aos cuidados que devem ser tomados. 
Com o surgimento de doenças novas e 
desconhecidas, como a zika e a chikun-
gunya, a população fi cou mais cuidado-
sa e alerta”, afi rma. 

Entretanto, mesmo com o cenário be-
néfi co, não podemos deixar os cuida-
dos de lado, pois o calor, as chuvas que 
vem e vão e o descuido criam condições 
ideais para proliferação do mosquito. 
Como o período chuvoso ainda está 
longe de acabar e o mosquito precisa 
ser combatido é bom todo mundo fi car 
atento. 

“Cerca de 80% dos focos do Aedes     
aegypti estão dentro das residências. 

Por isso, são importantes as ações de 
conscientização e as pessoas precisam 
fazer, de fato, sua parte dentro da 
casa. Algumas dicas são: Eliminar os 
focos ou qualquer água parada de den-
tro da residência, tirar 10 minutos por 
semana para fi scalizar e ter um cui-
dado maior de tampar todos os locais 
que possam ser possíveis criadouros do 
mosquito”, alerta Michele Possidônio. 

Na Assprom, acontecem várias inter-
venções para pais e adolescentes com 
esquete teatral. Durante as apresen-
tações, os participantes são orien-
tados sobre as atitudes necessárias 
no combate ao mosquito, os sintomas 
das doenças, atitudes de prevenção 
e a importância de se manter alerta 
permanentemente. “A nossa parceria 
com a Secretaria de Saúde, aconte-
ce desde 2009. Em todos esses anos, 
notamos um bom resultado dessa ini-
ciativa. Todas as atividades propostas 
complementam a formação integral dos 
adolescentes e jovens da entidade, 
estimulando o protagonismo e o exer-
cício da cidadania, além de alcançar 
seus familiares, que se tornam multi-
plicadores de um tema de relevância 
social em suas próprias comunidades”, 
frisa a coordenadora de Atividades 
Complementares, Denize Gomes.

Márcia Pereira da Silva, mãe da ado-
lescente trabalhadora Marcihellem 
Cristiny da Silva, elogia a iniciativa 
da Assprom em promover os encon-

tros. “Falar sobre a dengue é sempre 
muito importante. Quanto mais in-
formações sobre o tema, mais conhe-
cimento adquirimos. Temos que ter 
muito cuidado em nossas casas, pois 
lá acontecem mais focos do mosquito. 
Tenho certeza de que todos os pais, 
quando chegarem em casa, vão disse-
minar o conhecimento adquirido aqui”, 
destaca. 

Os macacos não são os responsáveis 
pela transmissão da febre amarela. 
Eles são os primeiros a adoecer, por 
isso nos alertam do perigo. 
A transmissão ocorre através dos 
mosquitos. 

Revista Boa Vontade

Crédito:
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Fique por dentro

Homenagem
Luciana Correa da Costa Cateb, filha do pre-
sidente da Assprom, Carlos Cateb, que pre-
sidiu a Caixa de Assistência dos Advogados 
de Minas Gerais (CAA/MG), no período de 
1993 a 1994, recebeu homenagem, no dia 
29 de janeiro, da CAA/MG. A área dedica-
da à saúde e esporte no novo Espaço do 
Advogado, localizado na Av. Afonso Pena, 
4000, Cruzeiro - BH/MG, recebeu seu nome.

Cursos no recesso forense, ótima 
alternativa de capacitação 

Direto da Contratante

Adolescentes com o vice-presidente José Eustáquio de Brito

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

para comunicacao@assprom.org.br. 

Crochê
16/02 (sexta-feira)

8h às 12h 

Flor de Chitão
20/02 (terça-feira)

8h às 12h

Embalagem para 
Páscoa

21/02 (quarta-feira)
13h às 17h

Oficinas para adolescentes e familiares

   Informações: (31) 3263-1581. Falar com Marina Candian.

Atividades Orientadas para 
adolescentes trabalhadores

Informações: (31) 3263-1585. 
Falar com Silvana ou Tamiris.

O vice-presidente da Assprom e vice-reitor da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), José 
Eustáquio de Brito, se reuniu com os adolescentes 
trabalhadores que atuam na Reitoria. “O balanço feito 
por eles abrangeu várias dimensões, além do trabalho 
e dos estudos. Em retribuição ao trabalho que realizam 
e pela convivência, ofereci a cada jovem um livro de 
um expoente da literatura brasileira. Foi um gesto 
que me remeteu ao tempo em que, na condição de 
‘Trabalhador Mirim’, fazia da biblioteca pública um 
local de frequência constante”, conta Eustáquio.

Visita ao Memorial Minas 
Gerais Vale

Data: 17/02 (sábado)  
Horário: 9h às 13h

Local: Praça da Liberdade

Sessão de Cinema 
Comentado

Data: 24/02 (sábado)
Horário: 14h às 18h
Local de encontro: 

Shopping Cidade

Na Cidade Administrativa, foi iniciada a primeira turma 
do Curso de Informática Básica para os adolescentes 
trabalhadores. 

Talentos em Cena
O aprendiz Ighor Pessoa Silva, 21 anos, é formado pela Escola de Atores      
Espaço Cênico Rick Alves. Já atuou em mais de sete peças teatrais. Em 2017, 
estreou seu primeiro longa “O inimigo não perdoa”, da diretora Evelyn 
Manfredini, no festival de cinema FESTIFRANCE. “O cinema é minha pai-
xão. Tenho vontade de estudar, escrever e dirigir, além de atuar. Também 
quero fazer mais peças profissionais, mergulhar 
ainda mais neste universo”, conta Ighor. 

Cateb disse que a ho-
menagem se estende 
às advogadas jovens 
que partiram dessa 
vida e interromperam 
os sonhos da profissio-
nalização na área do 
Direito. 
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Cursos no recesso forense, ótima 
alternativa de capacitação 

Em janeiro, foi implantado na Assprom o projeto 

#souparte, que tem como objetivo acolher e in-

tegrar os adolescentes à nova sede da Assprom 

e fazer que com eles se sintam verdadeiramente 

bem-vindos e inseridos nessa conquista.

O projeto consiste em um único encontro.  Os ado-

lescentes são recepcionados pela equipe do #sou-

parte e também recebem orientações sobre o uso 

e conservação da nova sede, obtém conhecimen-

to sobre a estrutura da entidade e a importância 

da organização. Também é feito um acordo entre 

os adolescentes e a Assprom de atitudes que de-

vem ser tomadas para um bom funcionamento do 

trabalho. Ao final, todas as dúvidas são esclare-

cidas.  

“Queremos que o adolescente se sinta acolhido, 

se sinta parte dessa conquista da Assprom e cui-

de desse espaço como cuida da sua casa. Tudo 

isso é para eles e por eles, e todos merecem esse 

momento de acolhida e integração”, salienta a res-

ponsável pelo projeto, Flávia Campos.

O aprendiz Alan Menezes aprovou a iniciativa. 

“É legal saber que fazemos parte de um local tão 

bom quanto a Assprom. Este encontro só nos pro-

va o quanto a entidade se preocupa com a gente 

e com o nosso bem-estar e ajuda a tirar dúvidas 

que temos sobre os andares e a entidade de forma 

geral. Sei que a nova sede é a concretização de 

um projeto que envolve esforços de muitas pesso-

as e, por isso, temos que cuidar do novo local de

trabalho. Me orgulho em fazer parte dessa família”, 

comemora.

Adolescentes trabalhadores da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) e da Assembleia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais (ALMG) aproveitaram o recesso forense de uma forma diferente. 

Entre os dias 20/12 e 05/01, os jovens participaram de atividades de capacitação 

profissional.

Curso de Português, Matemática, Excelência no Atendimento ao Cliente e Telefonia, 

Leitura e Interpretação de Textos, Raciocínio Lógico Matemático, foram algumas das 

várias opções oferecidas. Cerca de 280 adolescentes foram atendidos diariamente.

Os instrutores Ricardo Meira e Giselle Maia prepararam toda a logística. “Os adoles-

centes tiveram a oportunidade de participar de até cinco cursos, além das oficinas 

interativas. Com isso, já estão aptos a realizarem cursos avançados e profissionali-

zantes oferecidos pela Assprom. O resultado foi muito positivo, pois além de prepará-

los para o mundo do trabalho, são conhecimentos que levarão para toda a vida!”, 

explicou Giselle Maia.

A adolescente trabalhadora Gabriela Dornelas, do Juizado Francisco Sales, consi-

derou inteligente a forma como pôde aproveitar o tempo livre. “Foi uma excelente 

oportunidade para ampliar o meu currículo. O curso de Excelência no Atendimento ao 

Cliente e Telefonia, por exemplo, me ajudou a compreender um pouco mais sobre a 

forma correta de tratar o consumidor ou cliente sem causar nenhum transtorno para 

ele ou para a empresa. Recebi dicas interessantes, aprendi sobre ética, comunicação 

e relacionamento. Com certeza, o meu atendimento vai melhorar bastante a partir de 

agora”, contou.  

Para a instrutora Flávia Fontenele, a capacitação agrega maior conhecimento na for-

mação dos adolescentes, favorecendo a permanência no mercado de trabalho: “O 

curso de Excelência, assim como todos os outros, dão plenas condições para o ado-

lescente atuar no mercado de trabalho mais confiante e preparado”. E dá a dica: “Os 

adolescentes que tiverem interesse em realizar algum curso podem solicitar inscrição 

pelo e-mail setordecursos@assprom.org.br, mediante autorização da chefia. Ao final, 

todos recebem certificado”.

Em Destaque

Projeto Sou Parte integra 
adolescentes e Assprom

Adolescentes e funcionários atentos às 
apresentações do projeto

Adolescentes participam de dinâmica sobre o ambiente profissional
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O carnaval de Belo Horizonte voltou pra fi car! A festa 
cresceu, apareceu e promete arrastar milhões de pessoas 
pelas ruas da capital. Um movimento espontâneo, com 
blocos pra todos os gostos e de todos os ritmos. 

Nos dias de folia, os ônibus e carros dão lugar a 
milhares de pessoas que formam os blocos de rua. 
As festas de carnaval acontecem nas ruas da cidade, 
acompanhadas de desfi les de fantasias, em que são 
tocadas as marchinhas, sambas e frevos. A expectativa é 
de que 3,6 milhões de pessoas acompanhem os cortejos 
dos blocos cadastrados na Prefeitura de Belo Horizonte. 

De acordo com o assessor de imprensa da Belotur,    
Bruno Sales, o carnaval de Belo Horizonte é democrático. 
“Acontece nas ruas para todo o tipo de público, sem 
nenhum tipo de discriminação. Já temos programação 
nas nove regionais. Neste ano, acontecem 687 desfi les 
e teremos a presença de 573 blocos. Além disso, haverá 
mais infraestrutura, a quantidade de banheiros químicos 
aumentou, haverá mais ambulantes nas ruas. Uma dica 
que dou para quem vai para as ruas é ‘Carnaval na 
Lata’, ou seja, evitar bebidas em garrafa para não pôr em 
risco foliões e trabalhadores. Se hidratem, usem roupas 
confortáveis, muito protetor solar, e sejam felizes”, salienta. 

A psicóloga Júnia Andrade, 32 anos, é foliã de mão cheia 
e adora carnaval. Geralmente, viaja para Pernambuco 
para aproveitar a folia. Em 2012, fi cou em Belo Horizonte 
e conta que foi uma ótima experiência. “Gosto de curtir o 
carnaval fantasiada. Penso nas fantasias e minha mãe faz 

para mim. Hoje o número de foliões é bem maior do que há 
seis anos e deve estar ainda melhor. Neste ano, fi carei em 
BH novamente e já estou curtindo porque o pré-carnaval já 
começou”, comemora. 

Como haverá muitas pessoas nas ruas, o ideal é que 
os foliões fi quem atentos e sigam algumas medidas de 
segurança, conforme orienta o cabo do 16º Batalhão da 
Polícia Militar, Cristiano Gomes. “A presença da polícia 
nestes dias é extremamente importante, pois ajuda a 
manter a ordem e garantir que os cidadãos se divirtam 
em segurança. Além disso, preserva também os direitos 
de quem opta por não comemorar o carnaval e prefere 
fi car em casa. As pessoas precisam fi car atentas à sua 
segurança. A dica para quem quer curtir o carnaval em 
BH é ter sempre responsabilidade, evitar transitar a pé 
com bolsas, carteiras, telefone celular a mostra, evitar 
brigas e confusões desnecessárias. Assim todos se 
divertem em segurança”, destaca. 

Confi ra a programação dos desfi les e blocos pelo site 
www.carnavaldebelohorizonte.com.br ou aplicativo 
“Carnaval de Belo Horizonte Ofi cial”. A plataforma é 

atualizada diariamente com informações 
sobre trajetos de blocos confi rmados.

 

         Vem aí o carnaval...
         A festa mais esperada do Brasil!
         Vem aí

Jornal da 6.
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Vamos falar da profissão: 
Gestão Pública
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Fique ligado

Saúde B    cal

Atualmente, muitos procedimentos são realizados pelo dentista 
com o objetivo de paralisar a evolução da cárie. No primeiro con-
tato do paciente com o dentista, o profi ssional faz uma avaliação 
clínica direta e visual, para verifi car a existência de cavidades nos 
dentes, provenientes da ação das bactérias e higiene defi ciente e 
em relação direta com a dieta que é realizada.

Os pedidos radiográfi cos que o dentista faz servem como diagnósti-
co da extensão e profundidade das cáries, como também para veri-
fi car a existência de lesões cariosas, onde o profi ssional não conse-
gue visualizar a olho nu, como, por exemplo, entre os dentes.

Na primeira consulta é avaliada também a saúde da gengiva e da 
cavidade oral, de forma geral: Se há tártaros, infl amações, lesões 
e questões relativas à saúde de todo o nosso corpo. Também são 
realizadas instruções a respeito do autocuidado, técnica de escova-
ção e uso do fi o dental.

O dentista poderá realizar um procedimento conhecido como cura-
ção generalizada. Em todas as cáries, principalmente as mais pro-
fundas, são colocadas restaurações provisórias ou curativos fechan-
do os “buracos”, com o intuito de paralisar o processo carioso. Isso 
evita que a cárie se aprofunde em direção a polpa (nervo) e seja 
necessário um tratamento de endodontia (o famoso tratamento de 
canal). Esse processo preserva a estrutura dental porque evita que 
restos alimentares se acumulem na cavidade antes aberta e impe-
de o acesso de bactérias.  

Procure o seu dentista para realizar o exame, não espere  
ter o sintoma da dor: prevenção sempre!

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

Ação preventiva profi ssional contra a cárie 

Parte um: Curação generalizada
Curiosidades da Língua Portuguesa

Conti nuando nossa série de curiosidades sobre a 

língua portuguesa, é interessante observar que 

muitas palavras e expressões consideradas “de 

moda” como as gírias e chavões têm uma história, 

ou seja, não foram formadas aleatoriamente, foram 

construídas a parti r de uma situação específi ca. Daí 

a importância de conhecer sua origem e seu real 

signifi cado, para que possamos uti lizá-las em situa-

ções adequadas. Veja este exemplo:

“Pagar o mico”

De acordo com o dicionário Houaiss, a expressão, 

que signifi ca “passar por um vexame”, é originária 

do jogo do mico. Cada jogador usa as cartas que re-

ti ra do monte para formar casais de animais e quem 

fi ca com a carta do mico preto, que não tem par, 

perde a parti da. O perdedor tem que sofrer algum 

ti po de casti go, como passar por uma situação em-

baraçosa, e “paga o mico”. (DUARTE, Marcelo. Guia dos 

Curiosos, 2004)

Giselle Maia, instrutora

Você sabia?

Saúde B    cal De        na Língua PortuguesaDe        na 

Jornal da7.

 Vamos falar da profissão: 
Gestão Pública

A Gestão Pública é a carreira voltada à administração das 

insti tuições governamentais e condução de projetos políti -

cos para atender necessidades sociais. Os órgãos públicos e 

as empresas privadas, precisam de uma boa administração 

para serem efi cazes. Porém, apresentam característi cas pró-

prias relacionadas à legislação, organização do orçamento, 

contratação de serviços e de pessoal, desenvolvimento de 

programas, entre outros processos. 

MERCADO DE TRABALHO: Para o profi ssional dessa área, 

o mercado principal está na esfera pública. Para conseguir 

uma vaga é preciso prestar concurso, mas há oportunida-

des em outros segmentos também. O mercado de trabalho 

do gestor público está em expansão, tendo em vista que o       

Estado vem aumentando sua atuação em todas as regiões 

do país. Brasília e a região Sudeste, são as que concentram 

maior número de vagas.

MÉDIA SALARIAL: R$ 1.087 a R$ 3.800   
  

Fonte: Guia da carreira

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.
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Equipe do Pronem

Fonte: Site Administradores Mídias Digitais SA

TIRINHA

Fonte: http://jornaldebrasilia.com.br/charges/442/doencas-provocadas-pelo-aedes-aegypti

Nesta edição, é abordada a 

importância da prevenção e 

conscienti zação no combate 

à Dengue. A ti rinha, ao 

lado, mostra exatamente os 

cuidados que se deve ter para 

que o mosquito não prolifere.

Limpeza ainda é o melhor 

jeito de eliminar o mosquito. 

Concienti zação é a solução! 

E você, já fez a sua parte 

hoje?

 

 

As habilidades do profi ssional do século XXI

Dica do Pronem

No século em que vivemos, e com um 
mercado de trabalho tão disputado, é 
importante conhecer as habilidades 
que fazem o profi ssional se destacar:

1. Conhecimento de novas tendências: 
É preciso estar antenado para conhe-
cer novas tecnologias, para tornar as 
empresas cada vez mais inovadoras.
2. Aprendizado contí nuo: A capaci-
dade de atualizar-se constantemente. 
Aprender é vital para a sobrevivência 
no mercado de trabalho.
3. Relacionamento interpessoal: A    
capacidade de ter bom relacionamen-
to com as pessoas torna o clima agra-
dável. É fruto de boa comunicação, 
postura profi ssional adequada, educa-
ção e respeito ao próximo. 
4. Visão Global: O mercado mundial 
está constantemente conectado. É 
preciso enxergar além do escritório 
para antecipar possíveis mudanças, 
ameaças ou oportunidades. 

5. Automoti vação: O profi ssional que 
se mantém moti vado é mais compro-
meti do com sua profi ssão, pois tem 
um compromisso de crescimento e al-
cance de metas. 
6. Equilíbrio emocional: É preciso sa-
ber administrar as emoções para lidar 
com as pessoas e as decisões. Não 
focar apenas no intelectual, mas tam-
bém no bem-estar emocional.
7. Inovação: A capacidade de inovar e 
criar alternati vas no ambiente de tra-
balho. É fruto de pessoas que apresen-
tam habilidade de enxergar soluções e 
possibilidades.
Essas 7 habilidades são avaliadas pe-
las empresas e são importantes para 
ter mais chances de ser um profi ssional 
de sucesso, independente da área que     

desejar atuar.

Equipe do Pronem

Fonte: Site Administradores Mídias Digitais SA

Espaço Interativo

“A Assprom está de parabéns por nos dedicar 
esse excelente trabalho que é a EJA e nos 

oferecer a oportunidade de terminar os 
estudos. Estou muito feliz com esse incenti vo, 

foi muito bom! Agradeço toda a equipe, 
vocês brilharam! Graças a Deus, por vencer 

mais essa batalha de concluir o ensino 
fundamental (...) Me sinto muito honrada 
por parti cipar da Assprom, que acolhe as 

nossas famílias, oferece, aos adolescentes 
e jovens, formação para trabalhar, além 
de cursos profi ssionalizantes e qualidade 
de aprendizado, dando a todos nós uma 

oportunidade de desenvolvimento de 
valores, de responsabilidade nas escolhas e 

decisões para nosso futuro.”

Sirlene da Silva Pacheco, aluna da Educação 
de Jovens e Adultos, mãe do adolescente 

Rafael Augusto da Silva Pacheco 

  Assprom           

     & Família
Eu faço parte...

Por Willian Raphael Silva



Jornal da9

"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

Confira a legenda e veja 
de quais atividades você 

pode participar!

Cursos e eventos 
de fevereiro e março

*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 Guajajaras, 43, Centro. 

Mais informações: (31) 3263-1589

TIRINHA

 

Profissionalização

Local: Nova Sede

Data e Horário: 

19/03 a 23/02

(8h às 12h) 

Inscrições: 31 3263-1584

Círculo do Novo 
Emprego

Local: Nova Sede

Data e Horário: 
Diariamente (2ª a sexta) 

*Horários diversos

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

Inscrições: 31 3263-1589

Informática Essencial
Pacote Completo

Local: Nova Sede

Data e Horário: 

8h às 17h

*Datas diversas

Inscrições: 31 3263-1557

Apoio Pedagógico e 
Reforço Escolar

Excelência no 
Atendimento ao Cliente

Local: Nova Sede

Datas e Horários: 
13, 14 e 15/03 

(8h30 às 11h30) 

20, 21 e 22/03

(13h30 às 16h30)

Inscrições: 31 3263-1592

Local: Nova Sede

Data e Horário: 

22/02 (17h às 19h)

15/03 (17h às 19h)

Inscrições: 31 3263-1590

Encontro com 
Pais e Mães

Digitação

Local: Nova Sede

Datas e Horários: 

Diariamente (2ª a sexta) 

*Horários diversos

Inscrições: 31 3263-1589

Local: Salão Escola Afonso 
Bege

Datas e Horários: 

a definir

Inscrições: 31 3263-1592

Barbeiro

Local: Nova Sede

Datas e Horários: 

14/03 e 15/03

(13h às 17h)

Inscrições: 31 3263-1592

Técnicas de Leitura e 
Compreensão de Textos 

Local: Nova Sede

Data e Horário: 

03/03 a 24/03
(8h30 às 12h) 

*Aulas aos sábados

Inscrições: 31 3263-1592

Língua Portuguesa - 
Reflexão e Prática

Local: a definir

Data e Horário: 

09/03, 14/03, 22/03, 29/03  

(13h às 17h) 

Inscrições: 31 3263-1584

Visita à Empresa

Local: Luziana Lanna Idiomas

Data e Horário: 

fevereiro a junho
(horários diversos) 

Inscrições: 31 3263-1591

Idiomas - Inglês ou 
Espanhol

Local: IPED

Data e Horário: 

Diariamente (2ª a sexta) 

*Horários diversos

Inscrições: 31 3263-1593

Assprom na Rede 

Local: Fundação João Pinheiro

Datas e Horários: 

19/02 a 31/10

(18h às 22h)

Inscrições: 31 3263-1592

Preparatório para o 
Enem

Local: Cefop

Data e Horário: 

01/03 a 28/03 

(18h às 19h)

Inscrições: 31 3263-1592

Educação de Jovens e 
Adultos

Local: Nova Sede

Data e Horário: 

26/03 a 29/05 

(17h às 18h)

Inscrições: 31 3263-1592

Informática
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Volta às Aulas
Quer ter um ano letivo de sucesso? O Acompanhamento Escolar mostra o caminho.

Com a retomada das aulas, o retorno aos 
estudos vai exigir disciplina e dedicação dos 
estudantes, que terão de se reacostumar aos 
horários e à rotina escolar. Por isso, é hora de 
começar a se planejar e defi nir algumas atitu-
des para que o ano seja mais produtivo. 
 
De acordo com a equipe do Acompanhamento 
Escolar, para que o adolescente não acumule 
tarefas e consiga chegar ao fi nal do ano com 
tranquilidade, é importante que ele tenha um 
planejamento desde o início das aulas e que 
avalie o que não foi positivo no ano anterior: 
“É interessante começar prestando atenção 
às aulas e fazer os trabalhos solicitados pelos 
professores desde o início para ter um bom 
rendimento ao longo do ano. Porém, para isso 
acontecer, também é preciso se preparar, es-
tabelecer horários para estudos, tirar dúvidas 
diariamente com os professores e defi nir metas 
que desejam alcançar”. 

Quem não quer se dar bem na escola?

Na Assprom, todo adolescente tem o apoio do 
Acompanhamento Escolar para aprimorar con-
teúdos ou reforçar alguma matéria que tenha 
difi culdade ou dúvidas. O apoio pedagógico e o 
reforço escolar, em química, física, matemática, 
português, são uma das alternativas mais soli-
citadas. “Procurei o Acompanhamento Escolar, 
pois tinha muita difi culdade em física. O reforço 

ajuda a aprofundar as questões que são ponto 
de dúvida e foi muito importante para mim, pois 
me ajudou a passar de ano com tranquilidade. 
Também ajuda quem está se preparando para 
o Enem”, conta a adolescente trabalhadora 
Stefanny Souza.

Quem tiver interesse em participar das 
atividades pode procurar o Acompanha-
mento Escolar, pelos telefones (31) 3263-
1557 ou 3207-5610/5611 ou pelo e-mail:
acompanhamentoescola@assprom.org.br.

JÁ ENTREGOU A 
DECLARAÇÃO ESCOLAR?

Está chegando o momento de entregar a de-
claração de matrícula escolar (datada de feve-
reiro ou março de 2018) e o boletim constando 
as notas e a frequência de 2017. Caso tenham 
fi nalizado o Ensino Médio, apresentem a decla-
ração de conclusão do curso. 

Os documentos deverão ser entregues 
no Acompanhamento Escolar, até o dia 
09/03/18.

SE LIGA NO ENDEREÇO: Rua dos Guajaja-
ras, nº 43, 3º andar, sala 304 - Boa Viagem. 
CEP: 30.180-103, Belo Horizonte/MG.

Na entrega, você ganha um brinde 
da Assprom!

Jovens se preparam para o início das aulas

- Não espere as aulas ganharem ritmo 

acelerado para começar a estudar. Ga-

ranta as melhores notas, quando a ma-

téria ainda é pouca;

- Antes das provas, crie um horário de 

estudo para revisar as matérias, não dei-

xe tudo para a última hora;

- Faça um planejamento de tudo que tem 

de estudar e cultive o hábito de leitura;

- Estude em um lugar calmo, sem baru-

lho e bem ventilado; 

- Procure ter uma noite de sono tran-

quila. Corpo cansado leva a uma mente 

cansada. Uma mente cansada assimila 

menos conteúdo; 

- Pratique atividades físicas; 

- Evite se alimentar durante os estudos, 

isso atrapalha a concentração por ter 

que dividir a atenção entre comer e ler;

- Na hora de estudar, é importante estar 

sentado, com a postura correta para não 

perder a concentração;

- Mesmo que você tenha uma boa con-

centração, o barulho impede que tenha 

100% de aproveitamento numa leitura;

- Conserve o livro didático, pois ele servi-

rá para outros alunos futuramente;

- Utilize sempre gramática e dicionário;

- Separe os materiais que serão utiliza-

dos durante as aulas no dia anterior, dei-

xe tudo organizado dentro da mochila; 

- Não se esqueça de que, se tiver difi cul-

dade em alguma matéria, você poderá 

procurar o Apoio Pedagógico ou Reforço 

Escolar, em Matemática, Português, Quí-

mica e Física, oferecidos pela Assprom. 
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Gláucia Nascimento, estudante de

Administração, lembra da Assprom com 

carinho e gratidão

Jornal da Assprom: Como foi seu aprendizado 
como adolescente trabalhadora?
Gláucia Nascimento: Entrei na Assprom em 
dezembro de 1998. Primeiro fui chamada para o       
Ipsemg. Aprendi muito lá, gostava do ambiente de 
trabalho e das pessoas. Depois de um tempo, tive 
a oportunidade de ir para a Promotoria da Ordem 
Econômica que também foi excelente. Atendia 
aos promotores, protocolava documentos. Apren-
di a falar corretamente, tive o convívio com ótimos 
profi ssionais. Foi um aprendizado gigantesco. 

JA: O que você destaca desse aprendizado?
GN: Várias coisas. Aprendi a respeitar hierarquia, 
planejar e perguntar. Essas duas últimas são im-
prescindíveis em qualquer trabalho. Perguntar 
para alguém mais experiente, se o modo que pla-
nejei fazer aquilo está bom. Muitas vezes, acha-
mos que sabemos fazer algo, mas nem sempre 
isso é verdade, e isso acaba complicando todo 
o trabalho. Por isso, perguntar é essencial. Pedir 
dicas sobre como realizar os próximos passos 
também ajuda. Isso só se aprende no ambiente 
profi ssional, dia após dia. 

JA: De que forma sua experiência na As-
sprom te preparou para ser a profi ssional que 
é hoje?
GN: Todo o aprendizado que obtive foi fundamen-
tal para me transformar na pessoa que sou hoje. 
A Assprom ajudou a me formar como pessoa do 
bem, uma cidadã. Além de ocupar a minha mente, 
me ensinou a conviver com outras pessoas, com 
outro universo. Todo o meu aprendizado profi ssio-
nal e pessoal devo à instituição. 

JA: O ingresso de quem não tem experiência 
no mundo do trabalho é sempre desafi ador. 
Que alternativas você vê para isso?
GN: Ingressar no mercado e obter o primeiro em-

prego faz parte do sonho de cada jovem, que quer 
a independência fi nanceira. Entidades que ofere-
cem preparação para o primeiro emprego são uma 
ótima alternativa. A Assprom, por exemplo, garante 
a igualdade de direitos e valoriza as diferenças hu-
manas e isso é primordial. 

JA: Na Assprom, o adolescente tem a oportuni-
dade de enriquecer o currículo. Foi assim com 
você?
GN: Sim. Nesse cenário de tanta competitividade, 
tem mais chances quem possui boa formação e os 
cursos são de extrema importância para o jovem, 
pois amplia o currículo e oferece conhecimento 
em várias áreas. Lembro-me de que na época fi z o 
curso de informática e digitação que foram essen-
ciais para o meu crescimento profi ssional. 

JA: Como foi para você depois da Assprom? 
GN: Logo que saí, consegui trabalhar no Instituto 
de Minas de Educação Profi ssionalizante, onde fi -
quei por seis anos. Como o instituto fi cava dentro 
do Senai, pela proximidade e facilidade de acesso, 
resolvi fazer o curso Técnico em Gestão de Pro-
cessos Industriais no Senai, pois achava que era 
uma boa oportunidade para ir para a área de logís-
tica industrial, e realmente foi! Logo que fi nalizei, 
em 2006, consegui emprego na área da indústria, 
ingressei na Sada Transportes, na área de logísti-
ca, onde estou atualmente. Em 2011, ingressei na 
Faculdade Pitágoras, no curso de Administração 
de Empresas, mas tive de trancar. Agora, retornei 
aos estudos para fi nalizá-lo, estou no 5º período.

JA: Você se sente realizada profi ssional-
mente? 
GN: Muito! Creio que minha dedicação e profi ssio-
nalismo foram fundamentais para isso. Participei 
do processo seletivo e fui bem nas provas e na 
entrevista. Até nisso a Assprom me ajudou, pois, 

/

quando adolescente, aprendi a me comportar 
para a entrevista, o que dizer, o que não dizer, 
tudo muito importante na hora de se conseguir 
um emprego. 

JA: Em sua opinião, qual o principal desafi o 
para quem está se preparando para entrar no 
mundo do trabalho? 
GN: A adolescência é uma fase de dúvidas e in-
certezas e o período de escolha profi ssional, por 
si só, já é bastante complicado. O adolescente 
geralmente recebe infl uências e pressões da fa-
mília, passa a ser muito cobrado, além de ouvir 
pessoas dizendo o tempo todo o que ele deve 
fazer. Muitas vezes, escolhe uma profi ssão sem 
vontade real, baseado nas expectativas dos pais 
ou na vontade de ganhar dinheiro. Por isso, aca-
ba faltando o “brilho nos olhos”. E esse brilho é o 
ponto decisório para o ingresso deste adolescen-
te no mercado tão concorrido. 

JA: Que dica você dá para os jovens que bus-
cam a permanência no mercado de trabalho?
GN: O início como disse é sempre difícil, mas 
o jovem precisa mostrar assiduidade e compro-
misso. É importante que organize o tempo para 
conciliar estudo e trabalho e também aprender a 
trabalhar em equipe, superar a timidez e investir 
no relacionamento com as pessoas. O mais im-
portante é fazer seu trabalho com dedicação. 

JA: O que o tempo na Assprom signifi cou para 
você?
GN: Sou muito grata pelo apoio, disciplina e 
aprendizado que a Associação me ofereceu nos 
anos de programa. Tudo que sou hoje foi porque 
ela me apoiou nos momentos necessários. Este 
trabalho é muito importante na formação dos jo-
vens, pois dá a possibilidade não somente de in-
gresso no mercado, mas a realização de sonhos. 

JA: Em sua opinião, qual o principal desafi o 
para quem está se preparando para entrar no 

A adolescência é uma fase de dúvidas e in-
certezas e o período de escolha profi ssional, por 
si só, já é bastante complicado. O adolescente 
geralmente recebe infl uências e pressões da fa-
mília, passa a ser muito cobrado, além de ouvir 
pessoas dizendo o tempo todo o que ele deve 
fazer. Muitas vezes, escolhe uma profi ssão sem 
vontade real, baseado nas expectativas dos pais 
ou na vontade de ganhar dinheiro. Por isso, aca-
ba faltando o “brilho nos olhos”. E esse brilho é o 
ponto decisório para o ingresso deste adolescen-

JA: Que dica você dá para os jovens que bus-

O início como disse é sempre difícil, mas 
o jovem precisa mostrar assiduidade e compro-
misso. É importante que organize o tempo para 
conciliar estudo e trabalho e também aprender a 
trabalhar em equipe, superar a timidez e investir 
no relacionamento com as pessoas. O mais im-

JA: O que o tempo na Assprom signifi cou para 

Sou muito grata pelo apoio, disciplina e 
aprendizado que a Associação me ofereceu nos 
anos de programa. Tudo que sou hoje foi porque 
ela me apoiou nos momentos necessários. Este 
trabalho é muito importante na formação dos jo-
vens, pois dá a possibilidade não somente de in-
gresso no mercado, mas a realização de sonhos. 

     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!

Jornal da Assprom: Como foi seu aprendizado 
como adolescente trabalhadora?
Gláucia Nascimento: 
dezembro de 1998. Primeiro fui chamada para o       
Ipsemg. Aprendi muito lá, gostava do ambiente de 
trabalho e das pessoas. Depois de um tempo, tive 
a oportunidade de ir para a Promotoria da Ordem 
Econômica que também foi excelente. Atendia 
aos promotores, protocolava documentos. Apren-
di a falar corretamente, tive o convívio com ótimos 
profi ssionais. Foi um aprendizado gigantesco. 

JA: O que você destaca desse aprendizado?
GN: 
planejar e perguntar. Essas duas últimas são im-
prescindíveis em qualquer trabalho. Perguntar 
para alguém mais experiente, se o modo que pla-
nejei fazer aquilo está bom. Muitas vezes, acha-
mos que sabemos fazer algo, mas nem sempre 
isso é verdade, e isso acaba complicando todo 
o trabalho. Por isso, perguntar é essencial. Pedir 
dicas sobre como realizar os próximos passos 
também ajuda. Isso só se aprende no ambiente 
profi ssional, dia após dia. 

JA: De que forma sua experiência na As-
sprom te preparou para ser a profi ssional que 
é hoje?
GN:
tal para me transformar na pessoa que sou hoje. 
A Assprom ajudou a me formar como pessoa do 
bem, uma cidadã. Além de ocupar a minha mente, 
me ensinou a conviver com outras pessoas, com 
outro universo. Todo o meu aprendizado profi ssio-
nal e pessoal devo à instituição. 

JA: O ingresso de quem não tem experiência 
no mundo do trabalho é sempre desafi ador. 
Que alternativas você vê para isso?
GN: 
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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).

Certificação do Projeto Natureza Jovem, em 13/12/17 Encontro com Pais e Mães, palestra Direitos Trabalhistas, em 14/12/17

Aprendizes na atividade “Planejamento, Organização e 
Controle do Processo de Trabalho”, em 26/01/18

Visita realizada ao Jornal O Tempo, em 04/01/18
Papo Cabeça “Drogas Tô Fora!”, em 18/01/18

Reunião de Acolhimento com adolescentes e familiares, em 24/01/17


