Jornal da
N°259 - NOVEMBRO DE 2018 - ANO XXIII

m
e
g
a
z
i
d
n
e
r
p
a
o
Soci

acesso aos direitos
Trabalho protegido,
sistência social
as
da
o
ic
bl
pú
o
ra
fundamentais pa
páginas 6 e 7

Semana da
Diversidade tem
ampla programação
e reúne centenas de
adolescentes
página 3

Jovens promovem
mutirão de limpeza e
plantio de mudas na
área da nascente do
Ribeirão do Onça
página 4

Novembro Azul:
Médico urologista,
Alex Araujo Simões,
fala sobre o câncer
de próstata
página 10

Abertas as inscrições para o Concurso de Desenho da Assprom. Confira na pág. 12

EDITORIAL

EXPEDIENTE
Esta é uma publicação mensal
da Associação Proﬁssionalizante
do Menor de BH - Assprom
Rua dos Guajajaras, 43 - Boa Viagem - CEP 30180-103
Belo Horizonte/MG - Telefone: (31) 3263-1500

NÃO HÁ
IDADE PARA O
APRENDIZADO

• PRESIDENTE:
Carlos Augusto de Araujo Cateb
• VICE-PRESIDENTE:
José Eustáquio de Brito

Um idoso morria na roça. Seus parentes enchiam o quarto esperando
seu falecimento, que estava para
acontecer a qualquer momento. De
repente, alguém se lembrou que precisava ser colocada em suas mãos
uma vela acesa, para iluminar seu
caminho de volta ao Pai. E não achavam vela nenhuma. Uma neta correu
no fogão de lenha, pegou um graveto com a ponta bem acesa e colocou nas
mãos do avô. Ele ainda abriu os olhos e perguntou: - Não tem vela? Ao responderem que não, fez outra pergunta: - Quem teve esta ideia? Ouvindo que
foi a neta, ele respirou fundo e disse: - Ô vida esta. Morrendo e aprendendo.
E partiu em paz.
Eu me lembro sempre desta historinha, agora que sou velha. Quando me aposentei, ainda não trabalhávamos com o computador. Ele chegou logo depois.
Continuei a datilografar meus textos, em casa, mas um dia pensei: como posso
ﬁcar de fora deste conhecimento tão extraordinário? Como boa datilógrafa que
fui, minha adaptação ao teclado foi quase imediata. E me maravilhei com a tecnologia que surgia. Ficamos os dois muito amigos e solidários. A partir daí, minha curiosidade foi só aumentando. Veio o fabuloso fax, a impressora, o e-mail,
a pesquisa on-line, a facilidade de correção, o celular, o WhatsApp, o Youtube,
a gravação, a foto digital, enﬁm, o mundo ﬁca pequeno e à nossa disposição.
Se soubéssemos quanta coisa conheci depois de adolescente, ﬁcariam espantados. Até a prosaica televisão só conheci aos 16 anos de idade.
Fico pensando em quanta coisa ainda tenho para conhecer e temo não dar
tempo. A rapidez com que surgem novidades é espantosa e a cada dia mais
acelerada, e hoje certamente considero o aprendizado a atividade mais preciosa do mundo. O jovem tem em suas mãos e na sua mente a capacidade
de aprender. E esta capacidade está junto com a força e o vigor da juventude
e a memória ainda em forma.
Não percam tempo, é o que lhes digo com todo carinho. Aproveitem cada
minuto. Vocês não sabem e nem podem avaliar a sorte que têm.
HILA FLÁVIA - ASSOCIADA DA ASSPROM
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Conselho Fiscal
No dia 25 de outubro, Conselheiros
Fiscais da Assprom se reuniram
na sede da Entidade, em cumprimento às normas estatutárias.

NOTA DE PESAR
“Foi com muita tristeza que recebemos o comunicado do falecimento de um de nossos adolescentes trabalhadores da Assprom, Kennedy Felipe Cotta Avelino. Fomos até o velório levar um
abraço e algumas palavras de carinho e solidariedade aos familiares”.

ROSÂNGELA MONTEIRO DE SOUZA

Coordenadora dos adolescentes trabalhadores da Defensoria Pública de Minas Gerais
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ATUAÇÃO

Semana da Diversidade propõe o
diálogo e o respeito às diferenças
Centenas de adolescentes e jovens
participaram, no período de 16 a 19 de
outubro, da Semana da Diversidade, no
Centro de Referência da Juventude. O
evento é iniciativa do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente Trabalhador
(Fectipa/MG), em parceria com as instituições ﬁlantrópicas e entidades formadoras que compõem o Fórum, do qual a

Assprom também faz parte.
O evento promoveu o diálogo sobre as
diversidades étnico-racial, cultural, religiosa e de gênero, que constituem a
nossa sociedade e a necessidade em se
respeitar todas elas.
A coordenadora do Fectipa/MG, Elvira Cosendey, explica que a proposta da
equipe organizadora é que, por meio do

diálogo, as pessoas possam ter um olhar
diferente e sem nenhum preconceito.
“Este é um evento ímpar porque nos faz
crescer muito, nos acrescenta, nos faz
refletir e pensar sobre o outro e sobre a
gente mesmo. A gente sabe que tem muito amor dentro de cada um de nós e precisamos despertar este amor para com
o próximo, pelo diferente, pelo que não é
igual a gente. Que, acima de tudo, a gente
tenha respeito pelas diferenças”, ressalta.
Para o adolescente trabalhador Gladson
Santos, foi uma semana de discussão,
aprendizado e sensibilização para diversidade e acessibilidade. “Os temas foram
muito atuais, abordaram as diferenças
existentes na sociedade e discutiram
assuntos ainda considerados tabus. É
participando de eventos como este e
entendendo as diferenças, que muitos
serão capazes de aceitar e respeitar o
outro como ele é. E poderão contribuir
para uma convivência mais tolerante e
de respeito”, conclui.

Jovens de várias entidades debateram
questões sobre diversidade no CRJ

TJMG e Assprom oferecem oportunidades
a centenas de adolescentes e jovens
a Associação e TJMG.
Na ocasião, eles reforçaram a importância dessa união que, desde 1977, já
promoveu a oportunidade do primeiro
emprego a centenas de adolescentes e
jovens. Para o presidente do Tribunal, a
parceria possui grande importância uma
vez que dá atenção especial à infância e
à juventude, que é um dos objetivos primordiais do Tribunal de Justiça.

Foto Eric Bezerra

O presidente da Assprom, Carlos Cateb,
juntamente com o diretor ﬁnanceiro,
desembargador Irmar Ferreira Campos,
se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
desembargador Nelson Missias de Morais, e com a juíza auxiliar da Presidência, Rosimere das Graças do Couto, no
dia 16 de outubro, para falar sobre o sucesso da parceria de longos anos entre

Da esq. para a dir.: juíza auxiliar da Presidência,
Rosimere das Graças do Couto; presidente do
TJMG, Nelson Missias de Morais; presidente
da Assprom, Carlos Cateb; diretor ﬁnanceiro da
Assprom, Irmar Ferreira

Conﬁra, no site da Assprom, entrevistas e matérias sobre diversos assuntos como
Lei Maria da Penha, Fake News, Outubro Rosa, Novembro Azul e muito mais!

www.assprom.org.br/noticias
NOVEMBRO 2018
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MEIO AMBIENTE

Nascente do Ribeirão do Onça recebe
mutirão de limpeza e plantio de mudas
moradores para o cuidado com essa área
e para a importância de mantê-la limpa.
Acho que devemos continuar com essa
participação junto da comunidade, pois o
trabalho é para todos”.
Para a jovem Amanda Gomes, é importante
que cada pessoa possa ter essa consciência ambiental e ajude a manter o espaço
limpo. “É impressionante o impacto que o
lixo traz para a comunidade. Para manter
a nascente preservada, precisamos que os
moradores participem doando seu tempo,
plantas e material de limpeza”, destaca.
Jovens, moradores do bairro Jardim Felicidade e demais participantes da ação
na nascente do Ribeirão do Onça comemoram os resultados conquistados

J

ovens participantes do Projeto Natureza Jovem, acompanhados do
Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio
das Velhas (CBH Rio das Velhas), se uniram
em um mutirão, no dia 5 de outubro, para
realizar ação de limpeza e plantio de mudas
na área da Nascente Felicidade.
De acordo com a responsável pelo Natureza Jovem, Fernanda Abreu, os participantes
sempre promovem uma ação de mobili-

zação social ao ﬁm do projeto. “Desta vez,
atendemos a uma demanda da comunidade no bairro Jardim Felicidade. Os participantes optaram por realizar uma limpeza
da nascente, já revitalizada pelo CBH Rio
das Velhas, por meio do projeto Valorização
de Nascentes Urbanas na Bacia Hidrográﬁca do Ribeirão do Onça”, explica.
Larissa Aparecida, moradora do bairro,
ressalta que: “queremos sensibilizar os

Luciana da Silva Gomes, analista ambiental da equipe de mobilização CBH Rio das
Velhas, destaca a parceria. “Este trabalho
em conjunto com a Assprom é muito oportuno porque atende ao objetivo do Comitê
que é trazer uma política descentralizada
e participativa e que o agente local seja o
próprio protagonista dessa ação. Revitalizamos a nascente no ano passado e, desde então, estamos fazendo várias ações
isoladas para a sua manutenção. Percebi
uma atitude mais consciente dos jovens
da Assprom. Isso atende outra premissa
básica que é a questão do processo de
educação ambiental”, aﬁrma.

O uso do copo descartável e o impacto ambiental
O uso dos copos descartáveis tem causado um sério impacto ambiental. Em entrevista ao Jornal da Assprom, a técnica de
meio ambiente da Superintendência de
Limpeza Urbana (SLU), Keila Villière, falou
sobre os malefícios que esse utensílio causa ao meio ambiente. Troque seu copo por
uma caneca e leia, a seguir:
JORNAL DA ASSPROM: Quais os danos que
o excesso de plástico causa para o meio
ambiente?
KEILA VILLIÈRE: O plástico é um material
muito utilizado em quase todos os setores da economia. Segundo a ONU, desde
1950, produzimos cerca de 8,3 bilhões de
toneladas de plástico e a previsão é de que

este número atinja, em 2050, a casa de 34
bilhões. O descarte inadequado do plástico resulta na poluição de córregos e rios,
na contaminação do solo, morte da fauna
marítima, até na poluição do ar.

combustível fóssil, mais gastos com água
na fase de produção, maior aumento de resíduos, mais desequilíbrio do ecossistema
marítimo e contaminação da água e do solo.

JA: E o copo descartável, qual impacto ambiental causado pelo seu descarte?

KV: Ocorre um leve engano dos consumidores ao acharem que ao utilizarem materiais
descartáveis haverá economia de água. É
necessário observar toda a cadeia produtiva do material. No caso dos produtos descartáveis, há um consumo grande de água
no processo de fabricação. Conforme publicação do Tribunal de Contas da União (TCU
Sustentável 2017), somente na fabricação
de um quilo de garrafas plásticas descartáveis são necessários 17,5 kg de água.

KV: A alta demanda devido aos baixos custos de produção é fato principal para que o
uso de copos descartáveis seja tão banalizado. O consumo aumenta em locais como
escritórios, repartições públicas, eventos
e estabelecimentos comerciais. E, nesses
ambientes, o reúso é mais difícil e gera um
aumento no consumo e um grande volume
de descarte. Isso ocasiona mais extração de

JA: O uso de descartável economiza água?

Confira a entrevista completa no site da Assprom: www.assprom.org.br
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NA CONTRATANTE

Adolescentes trabalhadores
transbordam talento no Show Vida
Jovens da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), participantes do projeto Núcleo Vida - Valorização, Integração e Desenvolvimento do Adolescente
Trabalhador, subiram ao palco do Teatro
da ALMG, no dia 23 de outubro, para diversas apresentações em homenagem à
Semana do Servidor.

se unem em favor de um único objetivo:
mostrar como as mulheres têm ganhado
força para mudarem sua própria história.

O Show foi dirigido pela estagiária Ana
Paula Brito e pelo servidor Guaraci Bragança, com a supervisão de Maria Auxiliadora de Matos, coordenadora do Núcleo Vida. “Este Show acontece devido
à Semana do Servidor e é fundamental
para que os adolescentes se sintam incluídos no quadro de servidores da Assembleia. Neste ano, eles escolheram
falar sobre empoderamento”, explicou
Maria Auxiliadora.

A adolescente trabalhadora Ana Clara
Ferreira representou a personagem Ana
(Frozen). Para ela, o empoderamento
feminino é um termo que precisa ser
falado. “Escolhemos esse tema porque
existem mulheres que sofrem, que são
agredidas pelos companheiros, e achamos interessante levantar essa questão
em um cenário em que o empoderamento feminino vem crescendo tanto. Sabemos que não é difícil encontrar barreiras
em relação à liberdade de escolha das
mulheres. Estou muito contente e gostei
do resultado porque o público saiu com
o real entendimento da mensagem que
queríamos passar”, aﬁrmou.

Nesta edição, os jovens superaram as
expectativas, trazendo ao público uma
mistura de realidade e ﬁcção. Apresentações de dança, canto e teatro propiciaram um momento de distração e reflexão
sobre empatia e empoderamento feminino, com inspiração nas histórias infantis
como Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Valente e outras. As personagens

Mauro Camilo, avô do adolescente trabalhador Ramon Victor, que se apresentou com outros colegas tocando violão,
prestigiou o grupo pelo segundo ano consecutivo. “A arte melhora o ser humano.
Deveria haver mais espaço para o desenvolvimento da arte, pois ela é importantíssima na vida e na construção da cidadania dos jovens”, concluiu.

Apresentação teatral reforça o empoderamento
feminino com excelente atuação das adolescentes

Show Vida une teatro, dança e
música com a participação de
adolescentes e servidores da ALMG

A influência das mídias digitais na vida das pessoas
Que as redes sociais influenciam a vida
das pessoas, todos nós já sabemos. Mas,
de que forma podemos usá-las para promover nossa imagem ou um negócio, por
exemplo? Quais os pontos negativos? No
dia 3 de outubro, 22 aprendizes tiveram a
oportunidade de participar da palestra Mídias Digitais, organizada pela Prodabel.
O influenciador digital Tiago Danns e o
professor de informática Wanderley Silva
foram os responsáveis pela apresentação
que abordou o Instagram e sua história, o
poder da influência, vantagens de ser um
influenciador digital, marketing digital, o
uso das redes sociais dentro e fora do trabalho, e como isso pode interferir até na
contratação.

NOVEMBRO 2018

Tiago falou sobre a carreira de influenciador digital como uma nova carreira que
vem ganhando espaço. Eles são formadores de opinião e, após seu surgimento em
redes sociais, estão migrando para mídias
de massa e atingindo muitas pessoas. A
adolescente Lorena Bianca Almeida vê
uma oportunidade promissora e pensa em
ser influenciadora digital. “Atualmente, nós
jovens consumimos e produzimos conteúdo o tempo todo, principalmente pelas redes sociais. Adoro mexer na internet. Hoje
tive um grande incentivo para trabalhar
com o que gosto”, conta.
NA ASSPROM
O tema despertou tanto a atenção dos
jovens que, no dia 11 de outubro, Tiago

Danns esteve na Associação e falou para
outros jovens sobre como usar as mídias
digitais a nosso favor.

O influenciador digital
Tiago Danns fala
sobre redes sociais e
mídias digitais para
os jovens da Assprom
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REPORTAGEM DE CAPA

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
Formação integral para os jovens e
responsabilidade social para quem contrata

A inserção de adolescentes e jovens no
mundo do trabalho, a partir de programas de formação proﬁssional é, comprovadamente, uma forma de combater
o trabalho infantil e outras violações de
direitos fundamentais.
São poucas as oportunidades para os
jovens se inserirem no mercado de trabalho. A Assprom, desde a sua constituição, no ano de 1975, trabalha com as
políticas públicas de assistência social
e a política de acesso ao trabalho. Ao
longo de sua trajetória, se propôs a fazer a inserção de um público especíﬁco
da assistência social, dentre eles jovens
em acolhimento institucional e com deﬁciência, em situação de vulnerabilidade e risco social.
De acordo com o assessor Márcio Caldeira, criar oportunidade de acesso
desse público à política de Aprendizagem é o que chamamos de Socioaprendizagem. “A Assprom trabalha na

viabilização de acesso de um público
que tem diﬁculdades reais de acesso a
oportunidades”, observa.
Ana Gabriela Guimarães, participante
do Programa de Promoção ao Adolescente Trabalhador da Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH), é exemplo de quem
venceu as barreiras da exclusão. “Comecei a trabalhar com 13 anos, quando
minha mãe ﬁcou desempregada. Fazia
faxina na casa de vizinhos para ajudá-la. Até que conheci a Assprom, que me
deu a oportunidade de obter um trabalho protegido, com carteira assinada
e benefícios. Atualmente, trabalho na
sede da PBH e me sinto feliz. Hoje sou
mais madura e vejo como é importante
que as pessoas vivam cada fase de suas vidas”, destaca.
As empresas e órgãos públicos parceiros da Assprom são organizações que
reconhecem o valor de se praticar a responsabilidade social, a partir do investi-

mento para preparar e qualiﬁcar jovens
proﬁssionais.
A aprendiza Lara Malaquias é auxiliar de
escritório, na empresa Dental Sorria. Ela
conta que, desde o ingresso na Associação, muitas coisas mudaram em sua
vida. “Tenho aprendido muito. Fiz novas
amizades, tenho meu próprio dinheiro e
sou mais independente. A Assprom me
garantiu acesso ao mercado e me fez
sentir que sou protagonista da minha
história”, constata.
As histórias de sucesso e superação
são inúmeras, mas a relação procura-oferta não fecha. São mais de 9 mil
jovens a espera de uma oportunidade.
“Para que possamos ampliar, cada vez
mais, a transformação social a que nos
propomos, é fundamental termos mais
parceiros efetivos para a construção de
uma proposta de inclusão”, aﬁrma a coordenadora de Seleção e Treinamento,
Renata Pedrosa.

Um dia na vida de um adole

Danilo Rodrigues Soares dos Reis veio de Araçuaí com o sonho de ingressar na Assprom. O
no setor de protocolo da MGS Administração e Serviços e diz estar vivendo uma experiência

O DIA COMEÇA e Danilo se
arruma para o trabalho na MGS
Administração e Serviços, onde é
adolescente trabalhador no setor
de Protocolo.

Danilo em um dia de
curso na Assprom
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NO TRABALHO, está pronto para
iniciar sua rotina. Danilo desenvolve
suas tarefas administrativas como
preparação de correspondência,
atendimento às áreas internas.
Danilo busca ser sempre atencioso e
executar suas tarefas com apreço.

CURRÍCULO TURBINADO - Com autorização do seu
coordenador, não perde tempo. Faz os cursos da
Assprom sempre que pode. O último que Danilo fez
foi o de Raciocínio Lógico Matemático.

NOVEMBRO 2018

Os programas da Assprom promovem a
formação integral de adolescentes e jovens

escente da Assprom

jovem trabalha
a única

NA ESCOLA - Danilo está no 2º ano do Ensino
Médio. Quando pensa no futuro, ainda não
sabe como vai ser, mas de uma coisa tem
certeza: quer trabalhar em algo que dê vazão
à sua criatividade. O jovem tem olhar e senso
estético apurados. Customiza suas roupas e é
muito elogiado por isso.

HORA DE DESCANSAR Danilo chega em casa, janta
e prepara a marmita para
o almoço do dia seguinte.
Amanhã, novas experiências
e mais aprendizado esperam
o jovem que está feliz na
construção de sua história.

Danilo veste uma
de suas produções

NOVEMBRO 2018
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CURSOS, OFICINAS E EVENTOS

NOVEMBRO E DEZEMBRO

Para adolescentes trabalhadores

Confira a legenda, ao lado,
e veja em quais atividades
você pode participar!

Para aprendizes

Círculo do novo emprego
• LOCAL: nova sede
• 19/11 a 23/11 (13h às 17h)
• 17/12 a 21/12 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Informática
• LOCAL: nova sede
• 10/12 a 14/02/19 (17h às 18h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Desenvolvimento profissional
para o mercado de trabalho
• LOCAL: nova sede
• 12/11 a 14/11 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Oficina de pano de prato para Natal
• LOCAL: nova sede
• 14/11 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Educação de jovens e adultos
• LOCAL: nova sede
• Mensalmente (18h às 21h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Espetáculo teatral mediado
• Peça: Outros - Grupo Galpão
• LOCAL: Cine Horto - 18/11 - DOMINGO

• Saída da nova sede, às 16h
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1585

Excelência no atendimento ao cliente

• LOCAL: nova sede
• 12/11 a 14/11 (8h30 às 11h30)
• 20/11 a 22/11 (13h30 às 16h30)
• 05/12 a 07/12 (8h30 às 11h30)
• 18/12 a 20/12 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5640/3263-1591

Para ex-adolescentes trabalhadores
Para ex-aprendizes
Para pais ou responsáveis

Photoshop para iniciantes
• LOCAL: nova sede
• 10/11, 24/11, 01/12, 15/12 (8h às 11h)
*aos sábados
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Apoio pedagógico e reforço escolar
• LOCAL: nova sede
• DATAS DIVERSAS (8h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5612

Como ser youtuber
• LOCAL: nova sede (laboratórios)
• Diariamente (horários variados)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Oficina de bolsa com couro ecológico
• LOCAL: nova sede
• 22/11 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Visita a empresa
• LOCAL: a definir
• 13/11 (8h às 12h)
• 20/12 (12h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Técnicas de leitura e compreensão
de textos

• LOCAL: nova sede
• 28/11 e 29/11 (13h às 17h)
• 13/12 e 14/12 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Informática essencial (pacote completo:
Windows 8, Internet 2.0, Word 2013 e Excel 2013)
• LOCAL: nova sede
• DATA: de segunda a sexta
• HORÁRIOS: variados
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Encontro com pais e mães
• LOCAL: nova sede
• 22/11 (17h às 19h)
• 13/12 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: nova sede
• 13/11 e 14/11 (13h às 17h)
• 11/12 e 12/12 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Oficina de peso de porta de Papai Noel
• LOCAL: nova sede
• 13/11 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina panô de Natal
• LOCAL: nova sede
• 23/11 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Digitação
• LOCAL: nova sede
• DATA: de segunda a sexta
• HORÁRIOS: variados
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática
• LOCAL: nova sede
• 20/11 a 23/11 (8h às 12h)
• 04/12 a 07/12 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Princípios básicos de matemática
financeira e estatística
• LOCAL: nova sede
• 10/11, 17/11, 24/11, 01/12 (sábados)
• 11/12 a 14/12 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

* É reservado à Assprom, o direito de cancelar ou adiar quaisquer cursos, eventos e oficinas, caso não haja número suficiente de participantes
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** O local para a inscrição de cursos (Secretaria da Difop) mudou para a sala 506. Fique atento! O telefone continua o mesmo: (31) 3263-1589
** Nova sede: Rua dos Guajajaras, 43 - Boa Viagem

HISTÓRIA DE VIDA

“Cada um tem um caminho na vida
e deve sempre agarrar as oportunidades”
MARCOS DA SILVA RAMOS, 58 anos (foto),
conta como a Assprom foi a porta de entrada para sua formação proﬁssional e
pessoal
JORNAL DA ASSPROM: Quem é Marcos
Ramos?
MARCOS RAMOS: Sou uma pessoa trabalhadora, que lutou muito para conquistar
meus objetivos. Comecei muito cedo no
trabalho informal. Nos idos de 1975, tive
a carteira assinada pela Guarda Mirim,
posteriormente, se tornou a Assprom.
Então, atuei como auxiliar administrativo no Pronto Socorro João XXIII. Após a
Assprom, trabalhei em várias empresas e
até para o Iraque eu fui. Fiz curso superior
em Ciências Contábeis, duas pós-graduações, uma em Controladoria e outra em
Administração e um mestrado.
JA: Então você foi ao Iraque a trabalho?
Como foi essa experiência?
MR: Já desligado da Associação, participei de um processo seletivo - no Banco
Real - para ser escriturário. Lá, ﬁz carreira
bancária durante quatro anos e, em 1981,
participei de um processo na Construtora
Mendes Júnior Internacional e fui selecionado para uma vaga administrativa no Iraque. Trabalhei lá por dois anos, sempre na
área administrativa. Depois desse período,
consegui retornar ao Brasil.
JA: Como foi sua adaptação em um país
de costumes e culturas diferentes? Qual
foi seu maior desaﬁo proﬁssional?

Arquivo pessoal

A experiência foi emocionante e diferente. A parte mais difícil foi a distância da
família. Mas, como era jovem na época,
não tinha medo de nada. Lá, trabalhava na
construção de uma ferrovia sobre o deserto. A empresa Mendes Júnior montou
acampamentos em várias cidades do Iraque. Tínhamos todo o suporte de que precisávamos. Convivi com árabes, turcos,
portugueses, africanos, chineses, etc. Foi
muito bom e aprendi que o ser humano se
adapta a tudo.
JA: De todas as suas experiências, qual
marcou mais?
MR: Todas foram essenciais para o meu
crescimento pessoal e proﬁssional. Atuei
em grandes empresas. Trabalhei dois anos
no Sesi como auxiliar administrativo. Depois, oito anos no Bemge, ﬁnalizando como gerente de Pessoa Jurídica, e posteriormente no Sistema Fiemg, onde ﬁquei
a maior parte da minha vida. Iniciei como
técnico de Contabilidade, depois supervisor de contas a receber, supervisor de
contas a pagar e, por último, gerente administrativo e ﬁnanceiro. Trabalhei na Fiemg
por vinte anos, me desligando em dezembro de 2015, quando me aposentei.
JA: Percebe-se que, ao longo de sua carreira, você foi conquistando seu espaço, até chegar a um cargo de conﬁança.
Quais habilidades necessárias para conquistar o primeiro cargo de liderança?
MR: Acredito que o segredo é a humildade
e, acima de tudo, a lealdade, a responsa-

bilidade, o comprometimento, a coragem
e a conﬁança. Acreditar sempre e nunca
desistir.
JA: Atualmente, qual é sua ocupação
proﬁssional?
MR: Sou consultor e auditor independente.
Atuo como consultor em Brasília e, algumas vezes, com auditoria. Também tenho
clientes ﬁxos em BH. Além disso, sou professor de Economia, Matemática Financeira, Análise de Investimentos, Orçamento e
Fluxo de Caixa, pelo SENAC de MG.
JA: Os jovens da Assprom estão trilhando o caminho da escolha proﬁssional.
Que dica você daria para eles?
MR: Cada um tem um caminho na vida
e deve sempre agarrar as oportunidades.
Não desistindo nunca e acreditando sempre, qualquer um pode conquistar o que
almeja.

TALENTOS EM CENA

Adolescente trabalhador de volta à Assprom
O jovem Patrick Ferreira foi adolescente trabalhador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG) e está no 4º período de Jornalismo.
Em outubro, retornou à entidade para entrevistar a superintendente de
Educação para o Trabalho, Rosânia Teles, para o Jornal Contramão do
Centro Universitário UNA, onde faz estágio. Patrick é superatuante e
possui o blog de cultura “Backstage - Pop Brasil”. Vale a pena conferir!
Patrick Ferreira durante entrevista
com a superintendente RosâniaTeles
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ENTREVISTA

NOVEMBRO AZUL: mês de alerta
sobre o câncer de próstata
O médico urologista da Rede Mater Dei de Saúde e da Clínica Personal Oncologia,
Alex Araujo Simões, enfatiza a importância da prevenção e detecção precoce do câncer
O mês de novembro é dedicado à saúde
do homem e tem como foco a importância da prevenção do câncer de próstata.
Para evitá-lo, os homens a partir dos 45
anos devem ir ao médico regularmente.
A campanha ‘Novembro Azul’ alerta para
a importância de cuidar da saúde. Conﬁra, abaixo, a entrevista exclusiva com
o médico urologista Alex Araujo Simões
sobre o assunto.
JORNAL DA ASSPROM: O que é câncer
de próstata?
ALEX ARAUJO SIMÕES: Inicialmente, a
próstata nada mais é que uma glândula
localizada abaixo da bexiga, que envolve
a uretra – canal por onde passa a urina
– e é responsável pela produção de parte
do sêmen, substância que nutre os espermatozoides. O nome câncer de próstata refere-se a uma doença neoplásica
maligna, caracterizada pela proliferação
desordenada e descontrolada das células da próstata. Essa proliferação pode
se manifestar como um tecido anormal
na glândula prostática, podendo haver ou
não o surgimento de nódulos. O tecido
anormal pode crescer e invadir as estruturas ao redor da próstata – bexiga, reto
e os ureteres. Pode ocorrer ainda a disseminação a distância, atingindo órgãos
como os ossos ou o fígado, por exemplo.
São as chamadas metástases.
JA: Esse é o tipo de câncer mais comum
entre os homens?
AAS: No Brasil, o câncer de próstata é
o segundo mais frequente entre os homens, ﬁcando atrás apenas dos cânceres de pele não melanoma. A estimativa
é de que pelo menos 68.000 novos casos
sejam diagnosticados em 2018 – dados
do Instituto Nacional do Câncer. Nos ca-

Arquivo pessoal

sos de diagnóstico precoce, as chances
de cura chegam a 90%.
JA: E os sintomas, quais são?
AAS: O câncer de próstata, em fase inicial, não tem sintomas e nem sinais típicos. É uma doença silenciosa e, por isso,
os programas de triagem devem ser feitos mesmo que o paciente não apresente sintomas. Os casos avançados podem
se manifestar com diminuição da força
do jato urinário, sangramento na urina,
diﬁculdade em iniciar a micção, diﬁculdade em esvaziar completamente a bexiga
e dor ao urinar. Mas são sintomas também presentes em doenças benignas da
próstata e a avaliação do urologista pode
deﬁnir do que se trata cada caso.
JA: Existem formas de prevenção?
AAS: Não existem formas de prevenção
especíﬁcas para o câncer de próstata.
Mas sabe-se que dietas balanceadas
com diminuição da ingestão de gorduras, controle da obesidade e a prática de
exercícios físicos auxiliam na prevenção
das neoplasias malignas de maneira
geral. O tabagismo deve ser combatido,
pois é um importante fator desencadeador de vários tumores. Em resumo, adotar hábitos de vida saudáveis.
JA: E sobre os exames anuais que os
homens devem fazer. Qual é a recomendação?
AAS: A recomendação é de que os homens que possuem fatores de risco, como a idade, o histórico familiar, a raça
negra e a obesidade, iniciem os exames
de triagem do câncer de próstata a partir dos 45 anos. Para os demais homens,
sem fatores de risco, a triagem deve
se iniciar aos 50 anos. A combinação
dos exames – toque retal e o exame de

Dr. Alex Simões é urologista na Rede Mater Dei

sangue Antígeno Prostático Especíﬁco
(PSA) - aumenta as taxas de detecção
da doença, se comparado aos exames
isolados. Há casos de câncer com PSA
baixo e nódulos palpáveis, que passariam despercebidos sem o toque retal.
Por outro lado, há casos de toque normal, sem nódulos, mas com elevação
suspeita dos níveis do PSA. São exames
que se complementam e a periodicidade
deve ser discutida com o urologista.
JA: De que forma o senhor acredita que
podemos contribuir para a prevenção do
câncer de próstata?
AAS: Levando informação aos pacientes,
assim como esta entrevista. O Novembro
Azul é uma estratégia bem-sucedida para chamar a atenção para o problema de
forma mais contundente, ao longo de todo
o mês. A informação do que é, de como e
quando fazer o exame de próstata auxilia
neste processo de adesão dos pacientes.

Confira a entrevista na íntegra com o Dr. Alex Simões no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não percam!
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A gente indica

NOSSA VOZ

Novembro Azul

Anime Festival

O tipo mais comum de câncer nos homens é o de próstata. O Ministério da Saúde
diz que, a cada 38 minutos,
um homem morre devido à
doença. A próstata é uma
glândula que ﬁca logo abaixo
da bexiga, no ﬁnal do intestino e é responsável pela produção do esperma. O câncer
de próstata não apresenta
sintomas na fase inicial, por
isso a única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce,
que é feito pelo exame de toque. Homens, a partir dos 45 anos,
devem fazer o exame. O preconceito e o medo podem levar à
morte. Principais sintomas na fase avançada da doença: diﬁculdade e vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen e dor óssea.

Para você que gostou da última edição (em agosto) ou para quem ﬁcou de fora, a hora de aproveitar é essa! Aﬁnal, o que é o Anime Festival?
Para quem não conhece, é um evento feito para
todos os públicos, de todas as idades, que incluem diversas atividades como concurso de
cosplay (fantasia), concurso de ilustração, palestras, feira de fanzines, gincanas, show de bandas, salas de jogos, workshop de Mangá e muito mais. O evento acontece nos dias 17 e 18 de
novembro, no Expominas. O valor dos ingressos
é de R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada).

Serpentário
O Serpentário do Serviço de Animais Peçonhentos da Fundação Ezequiel Dias (Funed) é um espaço aberto para a população aprender mais. A proposta é oferecer um passeio
interessante e curioso para o público, que tem interesse em
conhecer mais sobre cobras, serpentes e escorpiões. O local
é aberto a visita orientada (grupos de mais de cinco pessoas e agendamento prévio) para estudantes, funcionários de
empresas, agentes de prefeituras e moradores, no geral. O
Serpentário ﬁca aberto de segunda a sexta, das 8h às 11h, das
13h às 15h e está localizado na rua Conde
Pereira Carneiro, 80,
no bairro Gameleira.
Entrada franca!

Mais informações: www.animefestival.com.br
Gustavo Silva, Isadora Silva, Lucas Gomes,
Luiz Henrique, Rafael Giácomo,
Shirley Cristina e Vitória Sabino

Enem 2019
As provas do Enem acontecem nos dias 4 e 11 de
novembro, dois domingos consecutivos. Vamos
dar algumas dicas para você ir bem. No primeiro
dia, são 90 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens mais a Redação. São
5h30min de prova. Então, vá com roupa confortável, leve água e lanches. Não vamos vacilar e fazer
uma prova dessa com fome, né? Já, no segundo
dia, temos cinco horas para fazer as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Também são 90 questões.
Valem as mesmas dicas para o primeiro dia. Até lá,
monte um cronograma de estudos e faça revisão.
Amanda Bittencourt, Gabriel Tadeu,
Helen Soares, Larissa Izabella Marcos Paulo,
Paulo Henrique e Samara Souza

Venha PARTICIPAR com a gente!
“DIVERSIDADE: respeito às diferenças” é o tema
deste ano! A gincana vai ser no CRJ, no dia 01/12!
Mais informações: (31) 3263-1581

GINC
AN A
ASS
PROM

GALERIA

“Somos da tu
rma 09/2018
e queremos
a nossa foto
divulgar
no Jornal”. Vi
tória Barbos
a

Adolescentes trabalhadores em visita
orientada à Serra da Piedade, no dia 20/10/18

“Somos da
contratante
EPAMIG e
gostaríamos
de sair no
Jornal da
Assprom”.
Amanda Leal

“Queremos
compartilhar
nossa foto
no Jornal da
Assprom”.
Ana Carolina
Prates

“Sou da turma
020/2018 e
gostaria de
ter minha foto
publicada no
Jornal da
Assprom”.
Guilherme
Rodrigues

Adolescentes
e jovens
prestigiam
evento do Dia
das Crianças,
no dia 10 de
outubro, no CRJ

CONFIRA OUTRAS FOTOS NAS NOSSAS
REDES SOCIAIS E NO SITE DA ASSPROM:
Assprom (Oﬁcial)
Assprom Oﬁcial

asspromoﬁcial

www.assprom.org.br
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Qual tema?

ADOLESCENTES TRABALHADORES E APRENDIZES
O Jornal da Assprom é produzido especialmente para vocês
e suas famílias. Por isso, a participação de todos é muito importante.
Mandem fotos ou sugiram assuntos que gostariam de ver por aqui.
e-mail: comunicacao@assprom.org.br - fone: (31) 3263-1531

Para participar, basta entregar
seu desenho na Dacom, até 12/11!
Regulamento no site www.assprom.org.br
QUER PARA O FUTURO?”
“NATAL E QUAL BRASIL VOCÊ

