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A preservação de rituais e símbolos 
associados ao Ano Novo tem uma 
função importante. Ela carrega o po-
der simbólico de abrir e fechar os ci-
clos e esse poder é enorme. Segundo 
a psicóloga, Jaqueline Meireles, “a 
cada ciclo que termina, as pessoas sentem necessidade de fazer um ba-
lanço de pontos positivos e negativos”.

Isso vale tanto para crises, problemas e difi culdades da etapa que termi-
na, quanto para os projetos e sonhos que fi caram estagnados e precisam 
ser atualizados para o novo tempo que começa. 

Mas por que todo mundo precisa fazer o balanço ao mesmo tempo, numa 
data convencionada? “Por causa da força simbólica. O mundo todo se 
mobiliza em função disso”, afi rma a psicóloga. Esse gigantesco “muti-
rão de boas intenções”, que se cria nesses momentos, pode ser um belo 
empurrãozinho para incentivar o exame de consciência e abraçar o ano 
vindouro.

A passagem do tempo e os ciclos da natureza impressionaram até mes-
mo os nossos mais antigos ancestrais. E os rituais de passagem têm 
servido, desde sempre, para pontuar esse ritmo repetitivo que os homens 
observavam em tudo a sua volta. “A marcação do tempo existe desde 
os primórdios da humanidade porque dá aos homens uma sensação de 
controle sobre o próprio destino”.

O Ano Novo traz consigo a possibilidade de reorganizar a vida, conser-
tar erros, fazer diferente. Essa promessa do ‘novo’ é fundamental para 
o bem-estar e para a saúde mental. Não basta dizer que acabou um 
ano e começa outro, é preciso marcar, dar uma forma concreta a essa 
convicção. 

Nessa oportunidade, em que abordamos, entradas e saídas, ciclos e eta-
pas, gostaria de salientar um trabalho que supera a convicção. A entidade 
Assprom, por 43 anos, promove o desenvolvimento integral de adoles-
centes trabalhadores e jovens aprendizes, presente em sua MISSÃO, VI-
SÃO e VALORES. Isso é possível, pelo engajamento desses jovens, por 
meio do otimismo peculiar, dos funcionários e associados da entidade, 
em seus diversos ciclos já percorridos na vida. 

Vale lembrar que o otimismo atrairá energias positivas para o novo ano. 
As adaptações são inúmeras, pois as diversas culturas, celebram essa 
passagem nas mais diversas formas de desejar a todos um feliz 2019!!!

Assprom Ofi cial 

Em 2018, o site da Assprom 
trouxe muitas matérias e 
entrevistas bacanas! Em 2019, 
continuaremos postando 
muita informação, fotos e 
novidades da instituição. 
Não deixem de curtir, 
compartilhar e divulgar. O site 
é uma importante ferramenta 
de divulgação do trabalho 
realizado nesses 43 anos!

www.assprom.org.br
Fontes: Delas - iGhttps://delas.ig.com.br/comportamentos

 Verônica Mambrini, iG São Paulo
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Jovens se destacam no 
Concurso de Desenho da Assprom
Com o tema “Natal e o Brasil que eu que-
ro para o futuro”, adolescentes e jovens 
da Assprom participaram do Concurso 
de Desenho da entidade. 

O primeiro lugar fi cou com o aprendiz 
Natan Santos Santorsula, que ganhou  
um kit de material para desenho e um 
tablet. “Recebo com muita alegria a 
premiação. Foi incrível! Não esperava o 
primeiro lugar, mas dei o meu melhor e 
estou muito orgulhoso com a conquista. 
O tema foi muito legal, retratei a igualda-
de, o amor, o respeito às etnias, gêneros, 
religião, que é o que desejo para o nosso 
futuro. Agradeço a todos que votaram 
em mim”, destacou.  

Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal 2019/2020

No dia 27 de novembro, na Assembleia 
Geral Ordinária da Assprom, foram elei-
tos a Diretoria e o Conselho Fiscal para o 
biênio 2019/2020. Compõem a Diretoria, 
os associados voluntários: Presidente, 
Carlos Augusto de Araujo Cateb; Vice-
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-Presidente, José Eustáquio de Brito; Di-
retor Financeiro, Irmar Ferreira Campos; 
Diretor Administrativo, Luiz Carlos da 
Costa Passos Júnior; Secretário Geral, 
João Teodoro da Silva; Diretora Técnica, 
Maria de Lourdes Lages Mansur. 

O Conselho Fiscal conta com os as-
sociados: Afonso Edson Navarro, Ana 
Ivanete dos Santos, Edna de Fátima 
Damasceno Caetano, Geraldo Cecílio 
de Almeida, Jafete Abrahão e Maurício 
Augusto do Nascimento Borromeu.

O desenho da aprendiza Vanderleia Eu-
lalia Rodrigues fi cou em segundo lugar e 
o adolescente trabalhador Giovane Vitor 
Emerick levou a terceira colocação. Eles, 
também, ganharam um kit de material 
para desenho, medalha e certifi cado. 

O critério de avaliação seguiu as normas 
do edital como criatividade, estética, ori-
ginalidade, adequação ao tema e men-
sagem a ser transmitida. Os desenhos 
foram avaliados por uma comissão jul-
gadora e também pela votação realizada 
pela internet, nas redes sociais. Como é 
tradição na Assprom, os desenhos fo-
ram usados como arte do cartão de Na-
tal da Associação.

O cartão 
de Natal da 
Assprom fi cou 
ainda mais 
lindo com 
os desenhos 
dos nossos 
talentosos 
jovens!

Giovane Vitor 
Emerick fez 
um desenho 
divertido e 
muito bonito 
e conquistou 
o 3º lugar

As funcionárias da Assprom, Karina (à dir.) 
e Denize, entregam os prêmios para Natan 
Santos Santorsula, que fi cou em 1º lugar

O desenho 
de Vanderleia 
Eulalia Rodrigues 
sensibilizou 
muita gente
e ganhou
o 2º lugar
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Realização e conquista marcam a 
formatura da Educação de Jovens e Adultos

Formandos e equipe da Assprom comemoram a conquista do diploma

Concluir os estudos é o sonho de muitas 
pessoas. Principalmente para quem não 
conseguiu fi nalizar o Ensino Fundamental 
no tempo adequado. Na noite do dia 10 de 
dezembro, esse sonho se tornou realida-
de para os participantes da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), que receberam o 
diploma de conclusão do Ensino Funda-
mental, na Escola Municipal Paulo Mendes 

Respeito às diferenças é tema da Gincana
O Centro de Referência da Juventude (CRJ) 
foi palco da Gincana da Assprom, no dia 1º 
de dezembro. As 19 equipes participantes 
fi zeram daquele sábado um dia mais que 
especial. 

De acordo com a coordenadora de Ativi-
dades Complementares, Denize Gomes, 
a Gincana uniu o lúdico à reflexão de um 
tema sério e importante. “Diferenças cul-
turais, religiosas, de gênero, de raça, entre 
outras, foram tratadas de forma leve e des-
contraída. Percebemos equipes engajadas 
e integradas”, contou.

O presidente da Assprom, Carlos Cateb, es-
teve presente no evento e parabenizou os 
participantes pelo sucesso. “Para a Assprom, 
todas as equipes são vitoriosas e merecem 
reconhecimento e parabéns” ressaltou. 

O adolescente trabalhador Pedro Henrique 
Abreu, da equipe Papa-Léguas, afi rma que 
o trabalho em equipe é importante para a 
vitória: “Ano passado, fi camos em segun-
do lugar e, neste ano, lutamos com muita 

garra para conquistar o primeiro e conse-
guimos! O mais legal da Gincana é que, em 
poucas horas, conhecemos, interagimos e 
nos divertimos com adolescentes de diver-
sas contratantes”. 

Participantes comemoram 
sucesso da Gincana 2018

DIVERSIDADE

Campos. O projeto é uma parceria entre a 
Assprom e a Prefeitura de Belo Horizonte, 
por meio da Escola, que já existe há 10 
anos, revelando a cada formatura, verda-
deiros casos de superação.

Maria Geralda Queiroz Oliveira, 48 anos, 
mãe do aprendiz Gabriel Oliveira, foi uma 
das alunas que recebeu o diploma que 
marca uma nova etapa em sua vida. “Essa 

formatura signifi ca muito para mim. Fiquei 
muito tempo afastada da escola. Agora 
que voltei aos estudos, minha vontade é 
continuar. Já estou até pensando em fazer 
o Ensino Médio e depois faculdade de mo-
da porque sou costureira”, comemorou.

Segundo uma das responsáveis pela EJA 
na Assprom, Daniela Marques, o projeto 
oferece a oportunidade para pais dos ado-
lescentes e pessoas da comunidade volta-
rem aos estudos e resgatarem a autoesti-
ma. “Ao longo da EJA, não faltam histórias 
que nos emocionam. Este é um momento 
importante que representa, além de uma 
grande conquista, um ponto de partida na 
vida dos alunos”, enfatizou.

Neste ano, conquistaram o diploma: Carlos 
Leôncio Oliveira Santos, Daniele Cristina 
de Souza, Fabiana Genuíno dos Santos, 
Keiliane Oliveira Dias da Silva, Maria Apare-
cida Marta, Maria Geralda Queiroz Oliveira, 
Maria Natividade de Paula, Marluce Santos 
Fagundes, Rafael Fabrício dos Santos, Va-
nessa Regina Oliveira Borges e Wellington 
Neres da Silva. A Assprom comemora com 
todos eles essa vitória!

EJA
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Assprom realiza cursos com novas metodologias  

A alegria tomou conta dos participantes
do eZAPe! no encerramento do curso

Cantata de Natal do TJMG emociona o público
Com o tema “Cure o mundo, faça dele um lu-
gar melhor para você e para mim”, crianças e 
adolescentes, que integram o projeto social 
do Coral e da Orquestra Jovem da Coorde-
nadoria da Infância e Juventude (Coinj) do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
se apresentaram na Cantata de Natal, no 
dia 8 de dezembro, nas escadarias do Palá-
cio da Justiça, no centro de BH. 

A Orquestra conta com a participação de 22 
adolescentes e jovens da Assprom que, além 
do aprendizado musical, têm a oportunidade 
de desenvolvimento intelectual e cultural. 

A adolescente trabalhadora Laiane Gomes,  
19 anos, afi rma que “participar do projeto 
tem sido uma experiência gratifi cante. “Além 
de praticar violino, já ensino para outros jo-
vens e crianças o que sei. É muito bom po-
der repassar os meus conhecimentos”. 
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TECNOLOGIA  E  EMPREENDEDORISMO

Coral e Orquestra Jovem durante
 apresentação na Cantata de Natal 2018

MÚSICA

A tecnologia é algo que faz parte da rotina 
de todos. Seja no trabalho, na escola, no 
lazer, em tudo a tecnologia está presente. 
Diante disso, a Assprom fi rmou duas im-
portantes parcerias, possibilitando a reali-
zação de cursos que visam à inclusão digi-
tal dos jovens. 

Em parceria com a Prodabel, a Associação 
realizou o curso de Robótica e Internet das 
Coisas para 28 adolescentes. O Instituto 
Alair Martins (Iamar) foi um importante par-
ceiro na promoção do eZAPe!, programa no 
qual os jovens aprenderam a empreender. 

eZAPe!
O Programa eZAPe! - Virtudes Empreende-
doras foi implantando em julho. Cerca de 
50 dolescentes participaram do curso, que 
aconteceu de setembro a dezembro. Duran-
te esse período, jovens da Cidade Adminis-
trativa aprenderam sobre virtudes empre-
endedoras, protagonismo juvenil, educação 
para o mercado, entre outros. 

A Feira de Empreendimento do Programa 
aconteceu no dia 21/12, quando foram 
apresentados os projetos desenvolvidos 
durante o curso. Os jovens criaram diver-
sos projetos de empreendedorismo social 
em áreas como sustentabilidade, volunta-

riado, adoção animal e outros. “Ver jovens 
empenhados em projetos sociais e formas 
de melhorar as condições de vida foi sur-
preendente. A Feira representou, para nós, 
uma maneira de dar o primeiro passo para 
uma caminhada mais solidária e signifi ca-
tiva”, enfatizou a adolescente trabalhadora 
Isabelle Cristina Alves de Souza. 

Robótica e Internet das Coisas
O curso de Robótica e Internet das Coisas 
teve duração de seis meses e proporcionou 
o aprendizado de construção de robôs, lin-
guagem de programação, mecânica, dentre 
outros. Além disso, os jovens participaram 
da Campus Party 2018, evento sobre tecno-
logia, no qual eles puderam assistir pales-
tras, participar de games interativos e ver 
muita tecnologia na prática. 

O curso é realizado em parceria com a Pro-
dabel que, em dezembro, entregou os cer-
tifi cados aos formandos. Flávia Fontenele, 
funcionária da Assprom, enfatiza que o curso 
foi muito importante para que os jovens vis-
lumbrassem outras realidades profi ssionais. 
Para o adolescente trabalhador, Talisson Iago 
Fabiano, o curso proporcionou muito apren-
dizado. “Aprendi várias linguagens de progra-
mação, manuseio de elementos da robótica 
e manutenção de computadores”, ressaltou.

Os adolescentes na formatura do curso
de Robótica, que aconteceu na Prodabel
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Um 2019 de sucesso depende de:
REPORTAGEM  DE  CAPA

I

nício de ano é sempre assim, as pes-
soas fazem muitos planos de vida. De 
emagrecer a fi car rico, passando por 

comprar um carro ou viver um grande 
amor, são metas buscadas por muita gen-
te a cada virada de ano. No entanto, quan-
do os meses vão avançando, esse planos 
se perdem em meio à rotina corrida. Por 
que isso acontece? Por que as pessoas 
não conseguem cumprir suas metas? O 
que é preciso para que os planos idealiza-
dos se tornem realidade? 

Para sanar essas e outras dúvidas, o Jor-
nal da Assprom conversou com a coorde-
nadora de Formação e Orientação Profi s-

sional da Assprom, Cláudia Ildefonso, 
que também é coach, sobre a impor-
tância do planejamento de vida para 
se alcançar metas e realizar sonhos. 

Gestão do tempo
“ ‘Não tenho tempo’, ‘o dia precisa ter 
umas 30 horas’, ‘queria fazer isso, mas 
não dá tempo’… Você já disse ou, pelo 
menos, já ouviu alguém dizendo umas 
dessas frases (ou até as três). A falta 
de tempo é a reclamação mais comum 
das pessoas. Não falta tempo e sim or-
ganização. No dia a dia, a rotina corrida 
e atribulada impede que as pessoas fa-
çam suas atividades de forma organiza-
da e, então, elas fi cam sobrecarregadas 
e cansadas. É importante lembrar que o 
tempo está em nossas mãos e que ele 
depende de nossas escolhas. Gerenciar 
seu tempo nada mais é do que a habi-
lidade de fazer escolhas, ou seja, o se-
gredo do tempo é o planejamento. Não 
saber dizer ‘NÃO’, ser desorganizado e 
falta de planejamento são fatores que 
contribuem para a má gestão do tempo, 
por isso, quando você organiza o tempo 
gera mais produtividade”. 
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PLANEJAMENTO



7JANEIRO 2019

Um 2019 de sucesso depende de:

Planejamento
“O planejamento é ferramenta funda-
mental para gerir o tempo e conseguir 
realizar metas. Planejar não é mágica, é 
necessário um passo a passo. As pesso-
as precisam fazer um planejamento diá-
rio, semanal, mensal e anual. Nas ações 
diárias, semanais e mensais é preciso 
haver objetivos que possibilitem a rea-
lização daquele ‘grande sonho’ do início 
do ano. Por exemplo, se a pessoa dese-
ja ter uma loja montada em dezembro, 
ela precisa planejar as ações, ao longo 
de cada mês, para que em dezembro a 
loja esteja prontinha. E o mais importan-
te, o planejamento deve ser escrito para 
nos ajudar a lembrar e cumprir as me-
tas. Além disso, é necessário estabele-
cer prazos e datas para a realização das 
ações estabelecidas”. 

Defi na seu propósito de vida
“Quando se estabelece o propósito de 
vida é preciso ser objetivo. Estabele-
cer metas ousadas demais impede que 
seus sonhos sejam realizados, o que 
acaba gerando frustração. Por exemplo, 
se o desejo é comprar um carro, a pes-
soa não pode estabelecer como meta ter 
uma Ferrari, se a realidade dela não per-
mite isso. Vale ressaltar que o planeja-
mento deve ser feito para todas as áreas 
da vida: pessoal, profi ssional, cultural e 
espiritual”.

Disciplina e foco
“Não adianta fazer um planejamento se 
não tiver disciplina para segui-lo. E, de 
novo, o planejamento deve ser simples e 
dentro da realidade da pessoa. Estipular 
metas inalcançáveis só causa desânimo 
e faz com que a pessoa desista. Tam-
bém, é muito importante estabelecer 

PLANEJAMENTO
horários para realizar cada atividade, até 
para evitar o cansaço da mente. Evite as 
distrações como e-mails e redes sociais. 
Dentro do planejamento diário, acres-
cente o tempo para essas atividades”.

Dicas para os jovens
“Adolescentes trabalhadores e aprendi-
zes também podem fazer planejamento 
e alcançar metas. O primeiro exercício é 

a organização do quarto, do 
material de trabalho e de estu-
do. Parece simples, mas aprendendo 
a organizar o ambiente íntimo, o jovem 
leva isso para outras áreas de sua vida. 
Recomendo que eles também tenham 
uma agenda para anotar tudo o que vão 
fazer, inclusive sair com amigos e namo-
rar, e evitem as distrações (internet e ce-
lular) na hora do trabalho e dos estudos”.

Dicas para organizar o tempo 
e ter mais produtividade
colocar tudo no papel (descarregar) – reduz a ansiedade e mi-
nimiza a tendência de urgências.  

planejar – o segredo é transformar o planejamento em processo 
natural.

antecipar – preveja tudo aquilo que pode vir a dar problema e 
conte com os imprevistos. Faça planos A,B,C,D...

priorizar – faça uma lista de atividades prioritárias para cada dia.

a prova das 11h – realize tarefas desafi antes e mais complexas 
até às 11 horas da manhã. O seu dia vai render mais.

estar sempre no presente – foque no aqui e agora. 

pratique – a única maneira de fazer dar certo qualquer metodo-
logia e ter resultado é a pratica. Então, pratique o planejamento e 
seja feliz!

Um presente para você!
Cláudia Ildefonso disponibilizou uma planilha para você começar já seu plano de 2019! 
Acesse o site da Assprom e faça o download: www.assprom.org.br 

E tenha um 2019 cheio de planos e de muitas realizações!!!
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JANEIRO E FEVEREIRO
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 familiares

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

Círculo do novo emprego
• LOCAL: nova sede
• 17/01 (17h às 19h)
• 21/02 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: nova sede
• 15/01 a 17/01 (13h30 às 16h30)
• 28/01 a 30/01 (8h30 às 11h30)
• 12/02, 13/02 e 14/02 (8h30 às 11h30)
• 19/02, 20/02 e 21/02 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5640

Excelência no atendimento ao cliente

• LOCAL: nova sede
• 15/01 a 18/01 (8h às 12h)
• 05/02 a 08/02 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Língua portuguesa  
reflexão e prática

• LOCAL: nova sede
• 08/01 a 11/01 (8h às 12h)
• 12/02 a 15/02 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Princípios básicos de 
matemática fi nanceira e estatítica

• LOCAL: nova sede
• 23/01 e 24/01 (13h às 17h)
• 26/02 e 27/02 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Raciocínio lógico matemático

• LOCAL: nova sede
• 09/01 a 11/01 (13h às 17h)
• 02/02, 09/02 e 16/02 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Técnicas de leitura e
compreensão de texto

Ofi cina de material escolar

Atividade orientada 
Centro de Memória Morro Velho

• LOCAL: RM Telefonia
• 14/01 a 25/01 (14h às 18h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-5640

Manutenção em celulares

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

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

• LOCAL: nova sede
• 17/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Ofi cina de pintura em toalha
• LOCAL: nova sede
• 21/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Ofi cina de fuxico no pano de prato

• 31/01 - Museu de Arte e Ofícios (12h às 17h)
• 11/02 - Local a defi nir (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Visita a empresas

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

Apoio Pedagógico e Reforço Escolar

• LOCAL: nova sede
• 15/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

• 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)

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

• LOCAL: Shopping Cidade 
• 26/01 - SÁBADO (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1585

Sessão de cinema comentada

• DATA: 19/01/19
• HORÁRIO: a defi nir
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

CURSOS,  OFICINAS  E  EVENTOS

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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JORNAL DA ASSPROM: De que forma 
você ingressou na Assprom?

PAULO BASÍLIO: Foi no ano de 2011. 
Eu tinha 16 anos de idade e trabalhava, 
informalmente, numa lojinha de infor-
mática. Fiz o cadastro e, em um belo 
dia, uma moça da Assprom me ligou. 
Participei de todo o processo e logo es-
tava no Departamento de Edifi cações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais 
(DEER/MG). Minha vida mudou a partir 
de então! A minha experiência foi ótima! 
Eu queria e precisava muito entrar no 
mercado formal.

JA: Quais foram os ganhos da sua ex-
periência no DEER?

PB: Foi incrível, morro de saudades! Co-
nheci pessoas que me ensinaram a ser 
o profi ssional que eu sou hoje. Aprendi o 
valor da educação e das conexões com 
outras pessoas. Obtive muito conheci-
mento profi ssional, um novo Paulo co-
meçou ali. Foi onde escolhi meu curso 
de graduação e também me apaixonei 
pelos estudos de política. Comecei fa-

“Os cursos da Assprom fi zeram 
toda a diferença em minha vida”

paulo basílio, 23 anos (foto), conta 
como sua trajetória no DEER/MG con-
tribuiu para a escolha da profi ssão

O presidente da Assprom, Carlos Cateb, e a assessora de Gestão Es-
tratégica, Regina Mendes, estiveram presentes na comemoração dos 
10 anos do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor 
de Ato Infracional (CIA/BH), no dia 7 de dezembro. 

O promotor, Márcio Rogério, e a desembargadora, Valéria Queiroz, en-
tre outras personalidades, que contribuíram para a criação do Centro, 
foram homenageados. “Nesses 10 anos, o CIA/BH foi fortalecendo as 
ações, ganhando espaço e reconhecimento dos entes que atuam em 
conjunto com o Centro. Estamos trabalhando para melhorar cada vez 
mais”, ressaltou a presidente do CIA/BH, promotora de justiça, Leila 
Maria Correa de Sá e Benevides.

HISTÓRIA  DE  VIDA

INFÂNCIA  E  JUVENTUDE

zendo tarefas simples e fui me desen-
volvendo. O resultado foi que, após o fi m 
do contrato com a Assprom, continuei 
no DEER e comecei a palestrar sobre 
educação para o trânsito em empresas. 

JA: E como foi a escolha pelo curso de 
Publicidade e Propaganda?

PB: No DEER/MG, conheci o trabalho 
de uma publicitária. Me interessei e co-
mecei a pesquisar. Outras profi ssionais 
com quem eu convivia observavam e 
falavam da minha afi nidade com essa 
área. A jornalista Jacqueline Bernardes 
foi uma inspiração também. Aí, me tor-
nei publicitário pela PUC Minas. Meu 
sonho é ser professor universitário. Já 
na graduação, fi z iniciação científi ca e 
gostei muito. A partir daí, comecei a pu-
blicar artigos em eventos de comunica-
ção e consegui uma bolsa no mestrado. 
Deu tudo muito certo! 

JA: Um profi ssional completo precisa 
de capacitação. Como foi sua expe-
riência com os cursos que a Assprom 
oferece para os adolescentes?

PB: Fiz todos os obrigatórios e, ainda, 
inglês no Luziana Lanna e rotinas ad-
ministrativas no Senac. Também fi z um 
pré-Enem que me possibilitou conse-
guir a bolsa na PUC Minas. Todos eles 

me ajudaram demais. Aprendi portu-
guês, matemática, inglês. Os cursos fi -
zeram toda a diferença em minha vida, 
aumentaram meu currículo e ainda aju-
daram na faculdade. 

JA: Além de se dedicar ao mestrado, 
você desempenha alguma atividade 
profi ssional?

PB: Trabalho numa agência de Comuni-
cação chamada Virgulinas. Faço plane-
jamento de marketing digital e relacio-
namento com os nossos clientes. 

Dez anos do CIA

Comemoração dos 10 anos do CIA/BH contou com a 
participação de promotores, desembargadores e autoridades
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ENTREVISTA

Confi ra algumas dicas para
começar o ano com mais saúde

JORNAL DA ASSPROM: O que é comer 
bem?

LETÍCIA FALCE: Comer bem é comer 
com qualidade. Não em quantidade 
grande, mas com uma variedade ade-
quada de alimentos. É recomendado 
ingerir alimentos de todos os grupos, 
como frutas, legumes, verduras e se-
mentes. Alimentos que contém fi bras, 
como cereais, também são muito bons. 
O ideal é dar preferência para grãos in-
tegrais, como arroz e farinha de trigo 
porque a fi bra ajuda a regular o apetite, a 
melhorar o funcionamento intestinal e a 
prevenir doenças.

JA: O que é necessário para se ter uma 
alimentação saudável?

LF: São aquelas orientações que a maio-
ria das pessoas conhece mas não colo-
ca em prática. Ou seja, evitar fi car muitas 
horas sem se alimentar, fazer as princi-
pais refeições (café da manhã, almoço e 
o jantar ou um lanche leve à noite), fazer 
um lanche entre essas refeições, como 
comer uma fruta, tomar um iogurte, uma 
coalhada, um copo de suco ou de vita-
mina. Esse lanche ajuda a manter o or-
ganismo mais equilibrado e a controlar 
a fome. Além disso, é necessário beber 
bastante líquido, principalmente, água. 
Dê preferência para a água natural ou 
água saborizada, ao invés de sucos, re-
frigerantes ou bebidas que são adiciona-
dos de açúcar e conservantes.

JA: Quais alimentos devemos ter na ali-
mentação diariamente?

LF: Não existe alimento mágico. Existem 

alimentos que têm uma função terapêu-
tica e uma atuação importante no orga-
nismo. Por exemplo, o inhame ajuda a 
melhorar a defesa do organismo contra 
doenças e infecções. Além disso, ele tem 
um tipo de carboidrato que é absorvi-
do de forma mais lenta pelo organismo, 
mantêm o fornecimento constante de 
energia e é recomendado, principalmente, 
para quem precisa controlar o açúcar no 
sangue. A gente precisa de uma alimen-
tação equilibrada porque, assim, mante-
mos o organismo funcionando de forma 
mais efi caz e previnimos doenças. Além 
disso, temos mais bem-estar e energia 
para as atividades do dia a dia e, conse-
quentemente, temos mais saúde.

JA: A maioria dos adolescentes tem 
uma rotina intensa. Quais são os ali-
mentos ideais para eles?

LF: Adolescente é um público que está 
em fase de crescimento acelerado, tem 
muito apetite, gasta muita energia com o 
trabalho e estudo e, às vezes, com mais 
alguma atividade física. Então, eles pre-
cisam se alimentar com mais frequência 
mesmo. No caso dos adolescentes, os 
lanches intermediários podem ser até de 
duas em duas horas. Consumir de duas 
a quatro porções de frutas, por dia, nos 
intervalos das refeições, ajuda a saciar a 
fome e a nutrir de forma mais adequada. 
Eles devem dar atenção também para re-
feições com mais fi bras porque vão fi car 
saciados por mais tempo. Por exemplo, 
açaí com granola e banana é uma boa 
opção, por ser um alimento muito ener-
gético e saudável. Iogurte ou vitamina de 
frutas com aveia também são boas es-

colhas de lanches. Eles precisam evitar 
o consumo de alimentos que têm muita 
energia como pães, bolos e biscoitos.

JA: Muitas pessoas têm difi culdade de 
seguir uma dieta saudável. De que for-
ma, podemos mudar hábitos para co-
mer melhor?

LF: O primeiro passo para uma pessoa 
que possui uma alimentação desregu-
lada é aprender a beber água. É preciso 
tomar, ao menos, dois litros por dia. O se-
gundo passo seria regular a alimentação. 
O interessante é colocar uma rotina ali-
mentar dentro da rotina de vida. Se você 
vai sair e sabe que vai fi car muito tempo 
fora de casa, leve um lanche. Pode ser 
uma banana, maça, pêra ou uma barrinha 
de cereal ou um copo de iogurte. 

Para se ter uma vida saudável, muitos fatores precisam ser observados e a alimentação é um deles. 
A nutricionista, Letícia Falce, fala sobre a importância do planejamento na rotina diária 

Nutricionista Letícia Falce

    Confi ra a entrevista na íntegra com a nutricionista Letícia Falce no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!
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Despedida

NOSSA  VOZ

A Turma 01.2018 arrasou fazendo a 
coluna “Nossa Voz” do Jornal da Assprom

Foram seis meses de muito trabalho e aprendizado. 
Os aprendizes da Turma 01.2018 foram os respon-
sáveis  pelo Projeto Jovens Jornalistas e produziram 
as matérias que saíram no Jornal, desde julho.
Leitura, escrita, dicas, eventos, cultura, assunto 
sério, tudo passou pelas mãos desses jovens que 
mandaram muito bem nos textos. 
A equipe da Assprom só tem a agradecer e espera 
que essa atividade desperte muitos talentos!
Valeu, Turma 01.2018!!!

Vem aí mais uma edição
do Projeto Jovens Jornalistasdo Projeto Jovens Jornalistas
Está começando mais uma edição do 
Projeto Jovens Jornalistas. Ano no-
vo, turma nova! 

Até o mês de junho, a Turma 29.2018 
será a responsável pelo conteúdo 
da coluna ‘Nossa Voz’ no Jornal da 
Assprom. Durante esse período, vai 
rolar muito aprendizado sobre as 
práticas jornalísticas e os apren-
dizes vão escolher temas de seu 
interesse para serem abordados 
nesta página. 

Sejam bem-vindos: Ana Flávia 
Santos Diniz, Daniela Aparecida 
Xavier Santos Silva, Gabriel Al-
ves Gouvea, Gabriela Cristina de 
Oliveira Rodrigues Reis, Isabela 
Vitoria de Matos, Lislady Castro 
da Silva, Lucas Aendew Alves de 
Almeida, Marcos Fernandes de 
Assis Gonçalves, Micheli Ingredi 
da Silva, Michelle Vitória Gon-
çalves Sousa, Patrick Fernan-
des Silva e Yan Diego de Souza 
Aparecido.  
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Rosilane Coelho Magalhães, ex-adolescente trabalhadora, com os presentes 
doados pelos funcionários para as crianças da Centro Solidário de Educação 
Infantil Douglas Ferreira de Freitas, local onde trabalha atualmente, em 06/12/18

Turma do Programa de Promoção do Adolescente 
Trabalhador (PPAT) no encerramento da Ofi cina de 
Informação Profi ssional (parceria entre Assprom, Prefeitura
de Belo Horizonte e Acessuas Trabalho) em 07/12/18

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

“Envio a foto da turma 022/2018, no TJMG. Gostaria que ela saísse no jornal”. 
Maria Eduarda Gonçalves Visita dos adolescentes destaques 

estudantis a Ouro Preto, em 24/11/18

Assprom Ofi cial 

Atividade Orientada ao Museu Centro de Arte 
Popular da CEMIG, em 22/11/18

Aprendizes da turma 021/2018, durante 

atividade de Planejamento Organização

e Controle do Trabalho, em 20/11/18

GALERIAGALERIA


