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O concurso de desenho para o cartão 
de Natal da Assprom foi um sucesso! 
Mais de 800 pessoas votaram e es-
colheram o vencedor. 

Concurso de 
desenho da Assprom

EDITORIAL

CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

Balanço 2018
Terminamos o exercício de 2018 com 
resultados absolutamente positivos, vez 
que conseguimos manter o número de 
adolescentes e aprendizes, bem como 
o aproveitamento e desenvolvimento de 
nossas ações de assistência social, às 
famílias dos ATs e APs, e das comuni-
dades atendidas por nossos Projetos de 
Formação e Conscientização.
A nova SEDE da ASSPROM proporcio-
na, sem dúvida, excelentes condições 
técnicas e conforto a todos, que participam das atividades diárias e bus-
cam, sempre, aprimorar os Programas destinados ao trabalho, aprendi-
zagem e formação dos adolescentes e jovens aprendizes, que, a cada dia, 
demonstram satisfação, alegria e crescimento de suas concepções de 
vida e profi ssionalismo.
Temos certeza que o novo Governo do Estado de Minas Gerais manterá 
vigentes todos os Contratos com a ASSPROM, seja pela qualidade, serie-
dade, confi abilidade e transparência de nosso trabalho que prima pela éti-
ca, seja pelos resultados sociais, pessoais e profi ssionalizantes de todos 
os nossos adolescentes, que, a cada ano, conquistam novas vagas nas 
universidades, via ENEM.

Petrobras-Macaé/RJ
Aceitamos o desafi o e criamos a Filial Macaé, para fi m específi co de as-
sinar o Contrato de Aprendizagem (Programa Petrobras Jovem Aprendiz) 
com a PETROBRAS-MACAÉ/Rio de Janeiro que terá a missão de formar 
250 jovens daquele município. Vamos em frente! 
A ASSPROM deseja aos adolescente e jovens aprendizes, aos funcioná-
rios, aos associados e gestores dos órgãos e empresas parceiros, que 
constroem e se preocupam, diariamente, com as pessoas e seus sonhos, 
que o NATAL lhes seja abençoado e que o ANO 2019 lhes proporcione 
mais alegria, paz e solidariedade humana.

A Assprom deseja a todos, 
parceiros, colaboradores, 
funcionários e adolescentes 
um Feliz Natal e um ano novo 
repleto de conquistas! 

A Assprom deseja a todos, 
parceiros, colaboradores, 
funcionários e adolescentes 
um Feliz Natal e um ano novo 
repleto de conquistas! 

Confi ra o resultado no site da 
Assprom: www.assprom.org.br
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Adolescentes se apresentam
no Intervalo Cultural do TJMG

A atuação dos adolescentes na Or-
questra Infantojuvenil da Coorde-
nadoria da Infância e da Juventude 

(Coinj/TJMG) é marcada por uma trajetória 
de sucesso. Quando se apresentam, os jo-
vens músicos encantam a todos. E não foi 
diferente na apresentação que aconteceu, 
no dia 8 de novembro, no Intervalo Cultu-
ral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). 

A proposta é proporcionar momentos de 
cultura e entretenimento ao público que 
frequenta o TJMG na hora do almoço. 

Orquestra da Coinj/MG, que conta com jovens da Assprom, reunida com a regente Luciene Villan (ao centro)

NA  CONTRATANTE

Adolescente trabalhador Luiz Ferreira (no alto à direita) 
em visita ao Museu das Minas e do Metal

#EuFaçoParte#EuFaçoParte
“Sinceramente, não tenho uma forma de agradecer por tudo
o que a Assprom fez por mim, tanto profi ssionalmente quanto 
pessoalmente. Essa foto é de um passeio ao Museu das Minas 
e do Metal que fi z com o pessoal da minha empresa. Gostaria 
de compartilhar esse momento que foi muito importante para 
mim e que fez muita diferença em minha vida. Quero incentivar 
a todos os jovens que trabalham, para que eles possam dar o 
maior valor à sua empresa e à Assprom. 
Obrigado por tudo!”

De acordo com a regente Luciene Villani, 
para essa apresentação, foram escolhidos 
diferentes estilos musicais. “Temos jovens 
com bastante experiência e outros que es-
tão iniciando no Projeto e, por isso, foi pos-
sível mostrar diferentes estilos musicais. 
Muitos deles já são monitores e repassam 
para os colegas o que aprenderam”, contou.

Foi a primeira participação do adolescen-
te trabalhador Davi Lucas dos Santos na 
Orquestra. Apesar do nervosismo natural 
da estreia, Davi gostou da experiência. “Sei 
tocar violoncelo e agora estou começando 

a tocar viola. Estou aprendendo muito e foi 
ótimo me apresentar com meus colegas”, 
comemorou.

Orquestra Infantojuvenil
e Assprom
O Projeto de Formação da Orquestra e Co-
ral do TJMG tem parceria com a Assprom 
desde 2012 e oferece, gratuitamente, para 
os participantes aulas de teoria e prática 
musical nos instrumentos: viola, violino, 
violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, 
saxofone e percussão.

Luiz Ferreira, adolescente trabalhador na Fhemig
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Mostra de Cursos acontece na Cidade 
Administrativa de Minas Gerais

Durante a Mostra, os jovens tiveram a chance
de vivenciar experiências relativas às profi ssões

No dia 9 de novembro, aconteceu a I Mos-
tra de Cursos da Cidade Administrativa. O 
evento, promovido pela Assprom, reuniu 
adolescentes, professores, escolas de en-
sinos superior e técnico.

Como parte da programação, foram pro-
movidas atividades interativas e bate-pa-
pos. Também foram oferecidas ofi cinas 
práticas nas áreas de Biomedicina, Enfer-
magem, Farmácia e Nutrição, em que os 
jovens puderam vivenciar um pouco da 
prática dessas profi ssões.

A Mostra foi uma oportunidade para que 
os adolescentes se informassem sobre 
algumas profi ssões e os cursos ligados a 
elas. “Eles puderam conversar com os re-
presentantes das escolas e conhecer um 
pouco mais sobre o universo do mundo 
acadêmico. Com certeza, isso os ajudará a 

tomarem decisões mais seguras”, explica 
a instrutora Flávia Fontenelle. 

A Diretora de Recursos Humanos da Secre-
taria de Estado de Casa Civil e de Relações 
Institucionais de MG, Flávia Elian Moreira 
Gomes, foi uma das muitas pessoas que 
prestigiaram o evento. “A Assprom está de 
parabéns pela iniciativa. A Mostra de Cur-
sos ajuda nessa difícil tomada de decisão 
sobre qual caminho seguir”, salienta.

A adolescente trabalhadora Luana Luiza 
Silva quer cursar Biomedicina e conseguiu 
esclarecer várias dúvidas sobre o curso e 
a profi ssão. “A apresentação da Faculda-
de Faminas me ajudou a decidir de vez o 
curso que vou fazer. Sou apaixonada por 
Biomedicina, é uma profi ssão maravilhosa 
porque pesquisa as causas e a cura de do-
enças que afetam as pessoas”, frisa.

NA  CONTRATANTE

Projeto Voe Livro será inaugurado na ALMG

Jovens se reúnem com Giselle Maia para implantação do Projeto

Adolescentes trabalhadores da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
agora poderão contar com o Projeto Voe 
Livro! Compartilhe Histórias. O Projeto pro-
põe troca de livros, de forma livre e gratuita, 
e visa à difusão do hábito de leitura e à for-
mação de novos leitores.

A adolescente trabalhadora Carolina Vitó-
ria abraçou a causa e está muito animada 
com a ação. “Acredito muito nos livros por-
que é por meio deles que aperfeiçoamos 
o nosso conhecimento. Será um espaço 
muito agradável e estou me empenhando 
para que tudo dê certo”, falou.

Segundo a instrutora Giselle Maia, o Voe 
Livro será mais um espaço para impul-
sionar os jovens para o mundo da cultura 
e da leitura. “Propomos ao Núcleo Vida a 
criação deste espaço e a recepção foi ime-
diata. Estamos realizando reuniões com os 
participantes e eles estão fazendo a divul-
gação na Assembleia”, enfatizou.

A estante de livros será colocada em pon-
to de grande circulação para que todos 
tenham acesso. Quem quiser fi car com o 
livro deve doar outro no lugar, garantindo, 
assim, a diversidade de títulos e a continu-
ação do Projeto.

Os participantes já estão captando do-
ações e divulgando as ações nas depen-
dências da ALMG, sob a supervisão da 

coordenadora Auxiliadora Matos e dos 
funcionários e estagiários que trabalham 
no Núcleo Vida. 

Voe Livro ganhando asas
Além das dependências da Assprom e da 
ALMG, o Projeto acontece também na Ci-
dade Administrativa do Estado de Minas 
Gerais. 
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Foto César Augusto 

Adolescente trabalhadora lança 
poesias na Coletânea Raízes
A adolescente trabalhadora Regiane Mar-
tins Nonato, da Fundação Ezequiel Dias 
(Funed), é uma das 20 escritoras partici-
pantes da Coletânea Raízes - Resistência 
Histórica. O livro mostra a vida de 20 mu-
lheres negras do país, cada uma em uma 
cidade diferente, e o que elas têm para 
compartilhar de suas vivências numa so-
ciedade racista e patriarcal. 

De acordo com a jovem, tudo surgiu a par-
tir de um convite. “Participo de eventos 
de rua, como slams e saraus, e lá conheci 
Karine Bassi, que é dona de uma editora, 
cujo objetivo é publicar obras de artistas 
independentes. Então, ela organizou essa 
coletânea e me convidou para participar. 
Aceitei na hora!”, ressalta.

Regiane escreve poesias desde os nove 
anos, gosta da cultura hip-hop, compete e 
organiza batalhas de rap. No livro, a jovem 

fala sobre sua cultura e sobre sua vida. “Falo 
de tudo um pouco. Sobre a trajetória de mi-
nha mãe como mulher negra, como é não 
ser aceita por ser quem é. Ao todo, foram 
publicadas quatro poesias minhas”, conta. 

Lançamento
O lançamento da Coletânea aconteceu no 
Memorial da Vale, no dia 8/11 e, em São 
Paulo, na Casa Tombada, no dia 9/11. A 
jovem esteve presente nos dois eventos, 
com o dinheiro arrecado nas vendas dos 
livros e a partir de contribuições de apoia-
dores do projeto. 

Regiane Martins durante o lançamento
do livro em Belo Horizonte

PROTAGONISMO

Há 323 anos, no dia 20 de novembro de 
1675, Zumbi dos Palmares, o principal re-
presentante da resistência negra à escra-
vidão, no período colonial brasileiro, e líder 
do Quilombo dos Palmares, foi capturado e 
morto. 

Em 2011, a partir da Lei 12.519, essa data 
foi instituída como o Dia da Consciência 

Dia da Consciência Negra:
Conheça um pouco da história

Curiosidades
• A palavra quilombo tem origem africana e signifi ca esconderijo na mata. 

• O Quilombo dos Palmares é considerado um dos maiores da história. Era localizado 
no estado do Alagoas, onde hoje está o município União dos Palmares. O Quilombo é 
símbolo da resistência negra contra a escravidão e durou quase dois séculos. 

• Os estados em que o Dia da Consciência Negra é feriado são: Rio de Janeiro, Alagoas, 
Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Negra no Brasil, que simboliza a luta pela 
liberdade, pela igualdade racial, pela religião 
e cultura afro-brasileiras. Também é um 
meio de debater as questões raciais e de 
valorizar a a importância da população ne-
gra para a sociedade e a história do Brasil.

Em muitos estados e municípios brasilei-
ros, é feriado nesta data.

Zumbi dos Palmares retratado
na pintura de Antônio Parreiras
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Gostou do livro? Entre em contato e se informe

Regiane Abelha @rta.abelha_z.o

@Coletanearaizes @raizesresistencia

SAIBA  MAIS
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RETROSPECTIVA 2018

Protagonismo, desenvolvimento profissional e 
formação cidadã marcam ações da Assprom 

No mês em que completa 43 anos de fundação, a  
Assprom faz retrospectiva que celebra um ano de  
desafios, mas também de ações que contribuíram para 
a promoção, capacitação e inclusão de centenas de 
adolescentes e jovens. Confira algus destaques:

PROTAGONISMO JUVENIL

CAMPANHA DE COMBATE À  
DENGUE E FEBRE AMARELA

Por meio da parceria com a Secretaria Municipal de Saú-
de, a Assprom propiciou espaços para que os adolescen-
tes e jovens tivessem acesso a informações e se tornas-
sem agentes multiplicadores em suas comunidades.

CONFERÊNCIAS LIVRES DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Intensa atuação dos adolescentes em eventos de mobi-
lização social. Os jovens participaram de várias rodas de 
conversas sobre enfrentamento à violência,  
garantia de direitos, inclusão social, 28 anos do ECA, 
entre outras.

ELEIÇÕES 2018

Em ano eleitoral, os adoles-
centes tiveram a oportunida-
de de fazer o cadastramento 
biométrico, tirar o título de 
eleitor, visitar o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE/MG) 
e conhecer a história das 
eleições no Brasil.

FORMAÇÃO CIDADÃ

MANIFESTO EM DEFESA  
DA SOCIOAPRENDIZAGEM

Adolescentes da Assprom e de en-
tidades formadoras, que compõem 
o Fórum de Erradicação ao Trabalho 
Infantil e Proteção ao Adolescen-
te Trabalhador (Fectipa/MG), se 
uniram para defender a Socioapren-
dizagem. Centenas de adolescentes 
e jovens assinaram o manifesto e 
fizeram valer a sua voz. 

FESTIVASSPROM

Aconteceu o 1º Festival de Talento Amador da Assprom. 
A iniciativa buscou descobrir talentos e dar oportunida-
de aos jovens de demonstrarem habilidades na dança, 
música e teatro. A aprendiza Fabiana Soares foi a ven-
cedora na categoria música. As aprendizas Maria Clara 
Brants e Brenda Luana foram as vencedoras no teatro,  
e o Grupo Passistas Dancy, na dança. 

LACRE DO BEM

Em parceria com a ONG Lacre do Bem, a Assprom 
implantou em suas dependências, diversos pontos para 
a coleta de lacres de alumínio. Com essa parceria, a As-
sociação estimulou o protagonismo e a conscientização 
dos jovens sobre a sustentabilidade. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

PROJETO SEMEAR

Promover cidadania e mobilizar 
adolescentes, familiares, parceiros 
e funcionários para o exercício 
da solidariedade é o objetivo do 
Projeto. Entre as ações de 2018, 
destacam-se a oficina de cachecol 
e o ‘Dia de Beleza’ no Lar Teresa de 
Jesus, e a tarde de alegria e diver-
são para crianças da Creche Clubi-
nho Nossa Senhora das Vitórias.  
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Protagonismo, desenvolvimento profissional e 
formação cidadã marcam ações da Assprom 

FORMAÇÃO CIDADÃ

FESTIVASSPROM

Aconteceu o 1º Festival de Talento Amador da Assprom. 
A iniciativa buscou descobrir talentos e dar oportunida-
de aos jovens de demonstrarem habilidades na dança, 
música e teatro. A aprendiza Fabiana Soares foi a ven-
cedora na categoria música. As aprendizas Maria Clara 
Brants e Brenda Luana foram as vencedoras no teatro,  
e o Grupo Passistas Dancy, na dança. 

COPA UNIÃO

A Copa União de Futebol de Campo 
Masculino foi sucesso mais uma vez. 
Centenas de adolescentes abrilhantaram 
o evento. Neste ano, a final contou com 
a presença do árbitro Júnio Benevenuto, 
integrante da CBF, que apitou pela Asso-
ciação Mineira de Arbitragem e Desporto. 

ORQUESTRA INFANTOJUVENIL COINJ/TJMG

A parceria entre a Assprom e a Coordenadoria 
da Infância e da Juventude do Tribunal de 
Justiça (Coinj/TJMG) continua a pleno vapor 
com o projeto de formação da Orquestra 
Infantojuvenil. Ao longo do ano, os jovens 
aprimoraram seus conhecimentos musicais  
e se apresentaram em diversos espaços.

NATUREZA JOVEM

Neste ano, o Projeto aconteceu nos bairros Jardim Felicidade e Granja de 
Freitas. O destaque foi a participação dos adolescentes, que atuaram em sua 
comunidade, no mutirão de limpeza e plantio de mudas na área da Nascente 
Felicidade e foram acompanhados pelos integrantes do Comitê da  
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

LACRE DO BEM

Em parceria com a ONG Lacre do Bem, a Assprom 
implantou em suas dependências, diversos pontos para 
a coleta de lacres de alumínio. Com essa parceria, a As-
sociação estimulou o protagonismo e a conscientização 
dos jovens sobre a sustentabilidade. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

FEIRA DAS PROFISSÕES

O evento contou com a participação de 400 ado-
lescentes, jovens e de ex-adolescentes da entida-
de, que voltaram para falar sobre suas trajetórias 
profissionais e de vida. Destaque para o artista 
independente Kdu dos Anjos, que falou sobre seu 
projeto social ‘Lá da Favelinha’.

EMPREENDEDORISMO

A Assprom e o Instituto Alair Mar-
tins se uniram para implantação 
do Programa eZAPe! - Virtudes 
Empreendedoras na entidade. Os 
jovens têm a oportunidade de de-
senvolverem visão empreendedora 
da vida nos âmbitos pessoal, social 
e produtivo.

TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS

A partir da parceria com a Proda-
bel, a Assprom propiciou aos ado-
lescentes e jovens a oportunidade 
de aprenderem sobre internet 
das coisas, robótica e inovações 
tecnológicas.
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CURSOS, OFICINAS E EVENTOS

DEZEMBRO e JANEIRO
Confi ra a legenda, ao lado, 
e veja em quais atividades
você pode participar!

Para adolescentes trabalhadores

Para ex-adolescentes trabalhadores

Para aprendizes

Para ex-aprendizes

Para pais ou responsáveis

**Nova sede: Assprom, Rua dos Guajajaras, 43 - Boa Viagem

• LOCAL: nova sede
• 13/12 (17h às 19h)
• 17/01 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

* É reservado à Assprom, o direito de cancelar ou adiar quaisquer cursos, eventos e ofi cinas, caso não haja número sufi ciente de participantes

• LOCAL: nova sede
• 17/12 a 21/12 (8h às 12h)
• 21/01 a 25/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Círculo do novo emprego

• LOCAL: Shopping Cidade
• 15/12 - SÁBADO (14h às 18h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1587

Sessão de Cinema comentada

• LOCAL: nova sede
• 05/12 a 07/12 (8h30 às 11h30)
• 18/12 a 20/12 (13h30 às 16h30)
• 15/01 a 17/01 (13h30 às 16h30)
• 28/01 a 30/01 (8h30 às 11h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5640/3263-1591

Excelência no atendimento ao cliente

• LOCAL: nova sede
• 04/12 a 07/12 (13h às 17h)
• 15/01 a 18/01 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Língua portuguesa - reflexão e prática

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

Informática Essencial (pacote completo: 
Windows 8, Internet 2.0, Word 2013 e Excel 2013)

• LOCAL: nova sede
• 11/12 a 14/12 (13h às 17h)
• 08/01 a 11/01 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Princípios básicos de matemática 
fi nanceira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: nova sede
• 11/12 e 12/12 (8h às 12h)
• 23/01 e 24/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

• LOCAL: nova sede
• 12/12 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de capa de agenda com fita
• LOCAL: nova sede
• 14/12 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Ofi cina de porta treco

• LOCAL: nova sede
• 17/12 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Ofi cina de chinelo decorado

• LOCAL: nova sede
• 13/12 e 14/12 (8h às 12h)
• 09/01 a 11/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Técnicas de leitura e compreensão 
de textos

• LOCAL: a defi nir
• Museu dos Militares - 20/12 (12h às 17h)
• 31/01 (12h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita a empresa

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

Informática

• LOCAL: nova sede
• DIARIAMENTE (8h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5612

Apoio Pedagógico e Reforço Escolar

• LOCAL: nova sede
• Mensalmente (18h às 21h)
• Matrículas abertas para 2019
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Educação de Jovens e Adultos

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

Nas férias, os cursos da Assprom 
continuam acontecendo para 
você e sua família. Confi ra a 

nossa programação e não perca 
esta oportunidade!

Nas férias, os cursos da Assprom 
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HISTÓRIA  DE  VIDA

Aprendiza participa de projeto sustentável na escola

MEIO  AMBIENTE

A aprendiza Gabriela Cristina Reis é aluna 
da Escola Estadual Guimarães Rosa e bas-
tante atuante no projeto Ecoguimarães, que 
tem como objetivo promover ações de sus-
tentabilidade, a fi m de levantar fundos pa-
ra melhorias na Escola. Uma das ações de 
destaque é a arrecadação de lixo eletrônico. 

No dia 22 de novembro, Gabriela, a profes-
sora responsável pelo Projeto, Ana Cláudia, 
e outros colegas estiveram na Rádio Incon-
fi dência para falar sobre o Ecoguimarães. 
“Estamos unidos em prol de uma causa no-
bre, que é ajudar o meio ambiente e a nossa 
escola. Alguns resultados já são possíveis 
de serem vistos. O fundo arrecadado até 
hoje foi utilizado para a compra de bolas 
para as aulas de Educação Física e outras 
benfeitorias”, conta Gabriela.

Aprendiza participa de projeto sustentável na escola

Aprendiza Gabriela Reis com seus colegas, a professora Ana 
Cláudia e o apoiador do Projeto José Ferreira, na Rádio Inconfi dência

Projeto Ecoguimarães
Para 2019, a meta é arrecadar recursos para a 
construção do Laboratório de Ciências. Quem 

tiver interesse em apoiar ou contribuir com o 
Projeto, pode entrar em contato pelo Instagram 
@ecoguimaraes.

JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua ex-
periência como adolescente trabalhadora?

ELAINE LOPES: Atuei na Secretaria de 
Segurança Pública. Lá aprendi a conviver 
com profi ssionais de diferentes hierar-
quias e percebi que a minha realidade de 
vida poderia ser mudada. Foi na entidade 
que fi z meu primeiro curso de datilografi a, 
aprendi a andar no Centro de BH sozinha 
(risos). Eu, moradora de periferia, fi lha de 
cantineira de escola, percebi que a opor-
tunidade dada pela Assprom era o grande 
diferencial.

JA: E depois, como trilhou seu caminho?

EL: Realizei alguns cursos para me capa-
citar mais e me envolvi em alguns projetos 
sociais na minha comunidade. Também 
fi z um curso Técnico em Enfermagem, 
exerci a profi ssão por quatro anos e me 

uma oportunidade na vida para mudar o 
futuro como eu tive.

JA: Deixe uma mensagem para os jovens 
da Assprom

EL: Aproveitem essa oportunidade, se ca-
pacitem, se qualifi quem e deem o devido 
valor à oportunidade que vocês têm. Na 
minha rotina diária, sempre escuto ado-
lescentes querendo a mesma oportunida-
de. No futuro vai fazer uma enorme dife-
rença para cada um de vocês.

elaine cristina rocha lopes (foto), 
36 anos, fala sobre sua trajetória até 
se tornar conselheira tutelar

apaixonei pela área. Envolvida em grupos 
na minha comunidade, veio o interesse 
em poder ajudar mais.

JA: Foi assim que se tornou conselheira 
tutelar?

EL: Sim. Procurei ser conselheira para 
tentar ajudar mais pessoas, além das que 
eram da minha comunidade. Busquei pe-
los editais abertos para a área e participei 
de todo o processo, sendo selecionada em 
outubro de 2015. Tomei posse em janeiro 
de 2016 e irei fi nalizar meu mandato em 
janeiro de 2020. Para o próximo ano vou 
tentar a reeleição para conselheira e se-
guir em frente nos estudos, pois conheci-
mento nunca é demais.

JA: Fale um pouco sobre como é a atua-
ção de uma conselheira tutelar

EL: Ser conselheira é algo muito impor-
tante e sempre tento mostrar aos jovens 
que para os sonhos não há limites. Às ve-
zes, uso a minha história de vida para ten-
tar sensibilizá-los, pois eles não tiveram 

“Eu percebi que a oportunidade dada 
pela Assprom era o grande diferencial”
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SAÚDE

Câncer de mama: Assprom reúne 
mulheres para falar de prevenção
Para marcar o Outubro Rosa, a vice-pre-
sidente da Sociedade Brasileira de Masto-
logia/Regional Minas Gerais, Annamaria 
Massahud, esteve na Assprom para falar 
sobre a prevenção do câncer de mama. 

O evento reuniu dezenas de coordenado-
ras dos adolescentes trabalhadores, re-
presentantes de organizações parceiras, 
aprendizas e funcionárias da Associação. 

Com o auditório lotado, Annamaria es-

clareceu dúvidas e ressaltou a importân-
cia de se descobrir a doença no estágio 
inicial. “Muitas mulheres só procuram 
por ajuda quando a doença já está em 
estágio avançado. O ideal é que elas fa-
çam os exames de rotina e de avaliação 
clínica, que são capazes de detectar o 
problema ainda nos estágios iniciais. 
Quanto antes for o diagnóstico, melho-
res são as chances de recuperação e de 
cura”, destacou. 

Para a coordenadora da Secretaria de 
Estado de Saúde, Adna Bispo de Souza, 
um das participantes do evento, a me-
lhor forma de prevenir é a informação. 
“Este espaço é muito importante e sig-
nifi cativo e deveria haver outras pales-
tras como esta porque é essencial para 
as mulheres terem conhecimento e se 
conscientizarem sobre a prevenção e o 
tratamento do câncer e de outras doen-
ças”, concluiu.

No dia 25 de novembro comemorou-se 
o Dia Nacional do Doador de Sangue. 
A data foi instituída há 54 anos e tem o 
objetivo de agradecer a todos os doado-
res pelo ato solidário e de sensibilizar a 
população para a necessidade das doa-
ções regulares. 

Ao contrário do que se diz por aí, a doa-
ção de sangue não prejudica a saúde do 
doador, pois a recuperação é imediata e 
a reposição do sangue doado acontece 
em até 24 horas. Também não existe 

possibilidade de contaminação duran-
te o processo, pois o material utilizado 
é 100% descartável. Após coletado, o 
sangue é separado em seus diferentes 
componentes e repassado para os hos-
pitais para atender os casos mais graves 
e urgentes, podendo ser armazenado em 
hemocentros.

Existem regras para ser um doador, co-
mo ter peso acima de 50 kg, não ter tido 
hepatite após os 11 anos, não ter ingeri-
do álcool nas últimas 12 horas, não ser 

usuário de drogas, não ter feito tatuagem 
há menos de 6 meses, dentre outras. 
Cada pessoa preenche um questionário 
antes de fazer a doação. Ao procurar um 
hemocentro, a pessoa será orientada. O 
mais importante é saber que uma única 
doação pode salvar até quatro vidas. 

O mês de novembro foi escolhido por se 
tratar de um período de baixo estoque e 
que antecede o período das festas de fi -
nal de ano e de férias, quando o número de 
doações cai em todo o país.

Para mais informações acesse o site da Fundação Hemominas: http://www.hemominas.mg.gov.br

Doar sangue é um ato voluntário que salva vidas

No fi nal da palestra, as participantes se juntaram à mastologista Annamaria Massahud (ao centro, de camisa rosa) 
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NOSSA  VOZ

Já pensou em ser o Papai Noel de alguém? Bom, como está 
chegando o Natal, destacamos a campanha “Papai Noel dos 
Correios”. Essa campanha existe há 29 anos e, nesse pe-
ríodo, milhões de cartas foram ‘adotadas’ pelos padrinhos 
voluntários e trouxeram muita alegria para as crianças. O 
aprendiz Rafael Giácomo está fazendo a alegria de sete de-
las. “Estou entusiasmado por participar pela primeira vez da 
campanha e trazer de volta o espírito natalino para elas”. 

O projeto Academia do Skate está rolando no Shopping 
Estação BH (Venda Nova). São diversas ofi cinas gratui-
tas para a galera e o objetivo é fortalecer o acesso ao 
esporte na capital. A academia possui toda a estrutura 
necessária para a prática da modalidade. No local, tem 
uma pista de 100m2, vários kits de segurança profi s-
sionais para ajudar os novatos, circuitos com obstácu-
los, corrimãos e rampas, que vão deixar a experiência 
divertida e segura. Na programação, estão incluídos  
cursos e palestra sobre a história e fundamentos do 
skatismo e, no fi nal, os participantes poderão com-
petir e colocar em prática tudo o que aprenderam. As 
ofi cinas vão até 20 de dezembro, de terça a sábado, 
das 10h às 20h. Aos domingos e feriados, das 14h às 
20h. Essa é sua chance de soltar o skatista que reside 
em você. 

Cartinhas de amor Skate no shopping

*Página de dicas e informações produzida pelos participantes do Projeto Jovens Jornalistas da Assprom

Você sabia que essa data foi criada pela ONU, no dia 27 de 
outubro de 1988? Naquela época, a Aids era uma epide-
mia e muita gente já tinha morrido por causa da doença. 
Ela é causada por vírus e diminui a defesa do organismo, 
assim pessoas adquirem pneumonia, turbeculose, hepa-
tite e alguns tipos de cânceres e são essas doenças que 
matam. A Aids é transmitida por via sexual, pelo uso de 
seringa compartilhada, pela transfusão de sangue conta-
minado, de mãe (contaminada) para o fi lho na gestação ou 

na amamentação. Neste ano, 
o Ministério da Saúde forrou 
a Esplanada com diversas 
colchas de retalhos, símbolo da 
luta na década de 1980. 

Anos 

Amanda Bittencourt, Helen
 Sabrina e Luiz Henrique

Dia 20/11 foi o Dia da Consciência Negra. Ao longo do 
mês, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promoveu o 
Novembro Preto e realizou diversas ações om o intuito 
de celebrar a data e abrir espaço para o debate sobre as 
questões raciais. 
Racismo: é um tipo de discriminação social, que con-
siste na ideia de que existem raças humanas superiores 
umas às outras. No Brasil, o racismo é crime inafi ançável 
(quem cometer esse tipo de crime não poderá recorrer ao 
pagamento de uma fi ança) e não prescreve.

Injúria racial: acontece 
quando são feitas ofensas a 
determinados grupos de pes-
soas, como negros e idosos. 
A pessoa pode recorrer ao 
pagamento de fi ança. 

Novembro Preto

Isadora Silva, Gustavo 
Silva e Rafael Giácomo

Samara Souza, Shirley 
Cristina, Marcos Paulo 
e Larissa Izabella 

Lucas Gomes, Paulo
 Henrique e Vitória Gabriel

do Dia Mundial de
Luta contra a AIDS 
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GALERIA

“Sou coordenadora da Ana Alice, adolescente trabalhadora da Comarca 
de Pedro Leopoldo (TJMG). Todos nós, servidores, juízes e colaboradores, 
gostamos muito dela. Sempre solícita e disposta a aprender. Queremos, com 
isso, prestar-lhe uma homenagem e agradecer por tudo que ela faz”.
Elaine Cristina de Queiroz 

“No dia 26/09/18, foi encerrado o curso de Matemática com a turma 
005/2018 e pediram para publicar essa foto no Jornal da Assprom.
Momento de descontração e alegria com os jovens dessa turma
que demonstrou muito respeito pelo ambiente de aprendizado”.
Ricardo Meira

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

CONFIRA OUTRAS FOTOS NAS NOSSAS 
REDES SOCIAIS E NO SITE DA ASSPROM:

Assprom (Ofi cial) asspromofi cial

www.assprom.org.br

Somos da turma 030/2018 e enviamos a foto da atividade de
Relacionamento Interpessoal

“Gostaríamos de 
compartilhar nossa 

foto no Jornal da 
Assprom”.

Maurício Cunha

“Quero que saia a nossa foto no Jornal da Assprom. 

Sou do Ministério Público de Araçuaí/MG”. 

Alex Hunas com o vigilante Fred Braga

Assprom Ofi cial 

Visita orientada ao Memorial Morro Velho, no dia 15/09/18


