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“Menina vai estudar para ser
professora e menino vai ser doutor”
O ensejo a fez tão prendada
Ela foi educada pra cuidar e servir
De costume, esquecia-se dela
Sempre a última a sair”

“Já é tarde, tudo está certo
Cada coisa posta em seu lugar
Filho dorme, ela arruma o uniforme
Tudo pronto pra quando despertar

Trecho da música ‘Desconstruíndo Amélia’ (Pitty)

Que bom que o mundo não é mais assim e,
nós mulheres, temos mais escolhas na hora
de pensar qual caminho proﬁssional seguir.
Antes, o gênero era visto como algo determinante para a nossa proﬁssão. Tá bom,
admito que ainda há (muita) influência
desse pensamento nos dias atuais, mas o
leque de oportunidades se amplia e proﬁssões tidas como “masculinas” vêm sendo
muito bem desempenhadas por mulheres.
No entanto, nota-se ainda a escassez de
mulheres em áreas como ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Essa temática, bastante importante, foi discutida no encontro “Meninas na Ciência”, promovido
pela ONU Mulheres, Pacto Global, Firjan, Sesi e White Martins, no dia 11 de fevereiro,
na cidade do Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia Mundial das Meninas e Mulheres na Ciência.
Fábio Eon, coordenador de Ciências da Unesco no Brasil, conﬁrma a existência desse
cenário: “O fato de as mulheres estarem menos presentes em determinadas áreas de
conhecimento tem muito mais relação com questões sociais e com expectativas que
pais e comunidade propagam desde cedo”.
No encontro, constatou-se que é necessário repensar o processo de ensino dessas
matérias, permitindo e incentivando que mais meninas se interessem por essas áreas, já que se sabe que a falta de estímulo e a ausência de referências femininas nesse campo do conhecimento acabam afastando as meninas, como se aquilo ali não
fosse para elas. Enquanto os meninos são estimulados a desenvolverem habilidades
espaciais, as meninas são incentivadas a se dedicarem ao “cuidado”, mostrando claramente que ainda há um estereótipo cultural guiando nossa suposta aptidão.
Ações simples podem ser o início de um caminho de transformação. A Assprom,
ciente do importante papel da mulher na sociedade, busca proporcionar espaços para que as adolescentes e jovens tenham igual acesso em relação aos adolescentes e
jovens do sexo masculino. É a partir de exemplos e atitudes que podemos alcançar a
igualdade de gênero, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
QUER SABER MAIS? http://www.onumulheres.org.br/noticias/desigualdades-de-genero-empurram-mulheres-e-meninas-para-longe-da-ciencia-avaliam-especialistas-executivas-e-empresarias/

IGUALDADE DE GÊNERO, o quinto dos ODS.
Para mais informações, acesse:
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
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‘Meninos são melhores que meninas em
matemática’, ‘Mulher não entende de ciências’... Quem nunca ouviu essas ou outras aﬁrmações que excluem meninas de
diversas áreas do conhecimento e mulheres do mercado de trabalho?
Desde muito cedo, meninas são incentivadas a áreas que demandam o cuidado com o outro. Diferentemente, os
meninos ganham telescópios e podem
sonhar em ser astronautas. O espaço
de atuação das mulheres é delimitado e, com o passar do tempo, essa limitação torna-se ainda mais restritiva.
As mulheres, que se destacaram em áreas
como ciências e tecnologia, foram ‘apagadas’ da história e seus feitos foram ocultados ou atribuídos a homens. Você já ouviu falar em Heidy Lamarr, Ada Lovelace,
Marie Curie, Florence Parpart ou Shirley
Ann Jackson? Essas mulheres foram responsáveis por inventos muito importantes
(conﬁra os detalhes no site da Assprom).
Por isso, diversas instituições criaram
ações para promover as mulheres na ciência e tecnologia. A ONU estabeleceu 11
de fevereiro como o Dia Internacional das
Mulheres e Meninas na Ciência. A L’Oréal,
em parceria com a Unesco e com a Academia Brasileira de Ciências, criou o Programa “Para Mulheres na Ciência”.
Angélica Vieira foi uma das vencedoras
do prêmio em 2018. A professora e bióloga do Instituto de Ciências Biológicas da
UFMG pesquisa as superbactérias, resistentes aos antibióticos. Ela nos conta sua
trajetória de superação.
“Por ser mulher, encontrei e, ainda, encontro muitas barreiras, principalmente,
como mãe. As pessoas pensam que com
a maternidade não somos mais capazes.
Quando anunciei minha gravidez, ouvi de
um pesquisador: ‘vixe, sua carreira termina aqui, né?’. Aquilo me doeu profundamente, pois senti a falta de empatia para
com as mulheres que optam pela mater-

nidade. Por isso, ter ganho o prêmio “Para
Mulheres na Ciência” (categoria Ciências
da Vida) foi um choque de ânimo para
me mostrar que estou no caminho certo
e que as batalhas podem ser vencidas!
A repercussão trouxe muita visibilidade e
reconhecimento para minha carreira. Mas
nada é mais emocionante do que ver minhas alunas dizerem que se espelham em
mim”, relata Angélica.
Assim como a ciência, os esportes automobilísticos são espaços bastante restritivos para as mulheres. Helena Deyama, pilota, conta sua história. “Comecei
a trabalhar com 17 anos, para comprar
uma moto de trilha. Então, decidi ter um
jipe, comprado só dez anos depois. Com
ele comecei a participar de ralis. Tive de
provar minha capacidade, o que consegui
a partir de minhas vitórias. Fui a primeira
mulher a vencer um Campeonato Brasileiro de Rally (2005), e a vencer o Campeonato Brasileiro de Rally Baja (2014) e
a primeira a ser bicampeã (2016). Tenho
recebido muitos depoimentos emocionantes de mulheres, relatando que depois
de conhecerem minha história, criaram
coragem para fazer coisas que sempre
sonharam e nunca tiveram coragem de
fazer”, enfatiza a pilota.
Diante de histórias de superação, projetos
que dão visibilidade e ajudam mulheres a
ocuparem mais espaços é fundamental.
Esse é o objetivo da produtora Navaranda.
A cofundadora e publicitária Gabriela Santos nos fala um pouco desse e de outros
projetos. “A Navaranda é uma produtora
de conteúdo feito por e para mulheres. Em
Belo Horizonte, é responsável pelos projetos Plano de Menina, originado em São
Paulo, e Ladies, Wine & Design, criado em
Nova Iorque. Cada um de nossos projetos
busca inspirar, conectar e ajudar mulheres a criar a mudança que elas querem
ver nelas mesmas, nas suas carreiras, nas
suas relações e nas suas comunidades”,
ressalta.

JANAÍNA DAYRELL - ASSOCIADA DA ASSPROM
Conﬁra, no site da Assprom, a matéria na íntegra
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ANGÉLICA
THOMAZ
VIEIRA
Bióloga, professora adjunta no
departamento
de Bioquímica e
Imunologia (BIQ)
do Instituto de Ciências
Biológicas da UFMG e membro aﬁliada
da Academia Brasileira de Ciências. Pós-doutora
pela UFMG e pelo Centre National de la Recherche Scientiﬁque, na França. Premiada por sua
pesquisa em Microbiota e Imunomodulação. É
cientista, mãe de dois ﬁlhos e esposa.
Mais informações: https://www.icb.ufmg.br/
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HELENA
DEYAMA
Pilota de rali,
palestrante e
instrutora de direção preventiva e
defensiva, pilota
instrutora em
cursos e eventos automotivos,
designer gráﬁca e artista plástica, diretora da
Luart Studio Arte e Criação, empresa de Design
e Publicidade. Vinte e dois anos de experiência
em automobilismo. Mais informações:
www.facebook.com/helena.deyama
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GABRIELA
SANTOS

Publicitária com
MBA em Marketing Estratégico
e Branding, cofundadora do projeto Navaranda. Acredita em uma
comunicação mais inclusiva e empática,
que possa trazer mais impacto e relevância
na vida das pessoas com que trabalha.
Mais informações: http://navaranda.cc/
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CULTURA E CIDADANIA

DE OLHO NO FUTURO

Jovens da Assprom realizam o
sonho de ingressar no Ensino Superior
Conquistar uma vaga em uma universidade é um sonho para muitos estudantes em
todo o país. Os adolescentes da Assprom
mostraram que, com determinação e estudo, é possível garantir este ingresso.
É o caso de Gabriel de Oliveira Seixas, que
teve boa pontuação no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e conseguiu bolsa de
100% pelo ProUni para o curso de Direito
na PUC Minas. O jovem participou do Cursinho Educar, parceria da Assprom com a
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e atribui a conquista a isso. “Assim
que conclui o Ensino Médio, ingressei no
Educar. Não é todo mundo que tem a chance de se preparar, de forma gratuita, para o
Enem e a Assprom me proporcionou isso.
No cursinho, consegui desenvolver uma
boa base para o Enem e assim conquistei
a bolsa integral”, enfatiza.
A Medicina Veterinária era um sonho de
Karla Cristina Silva Pereira, que conquistou sua vaga na UFMG. “Quando entrei
na Assprom, tive dinheiro para pagar o
curso de Auxiliar Veterinário e, a partir daí,
vi que este era meu caminho. Então, ﬁz o
Enem, sem muita esperança de passar,
porém com a minha nota consegui entrar
na UFMG, que sempre foi meu sonho. Foi
muito emocionante ingressar no curso
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e na universidade que sempre sonhei”,
destaca.
Karla Cristina acrescenta que o reforço
escolar da Assprom foi um impulso muito
importante nos estudos. “O reforço escolar
me ajudou a entender melhor a matéria e
tirou minhas dúvidas. Recomendo a todos
os adolescentes”, frisa.
Além de ajudar na preparação para o Enem
e para os vestibulares, os cursos da Associação podem ajudar na escolha proﬁssional. Foi o que aconteceu com o adolescente trabalhador Marlon Rodrigues Santos
Teodoro. O jovem queria fazer Design pela
aﬁnidade com desenhos e games, mas o
Curso de Robótica e Internet das Coisas,
realizado pela Prodabel em parceria com
a Assprom, o fez descobrir sua verdadeira
vocação. Marlon ingressou no curso de Ciências da Computação, no UniBH. “No início estava um pouco perdido, mas o Curso
de Robótica me mostrou as opções da área
e me ajudou a deﬁnir o que realmente quero, que é trabalhar com softwares”, conta.
Outro caminho possível, após a conclusão
do Ensino Médio, são os cursos técnicos. A
aprendiza Vanderleia Eulália Rodrigues Pego, 18 anos, realizou o sonho de conseguir
uma vaga no Curso Técnico em Eletrotécnica – Automação Industrial, no Cefet. “Es-

Cultura: adolescentes assistem
a Concertos para a Juventude
Minas Gerais, que faz parte do projeto
“Concertos para a Juventude”. O evento
aconteceu na manhã do dia 24 de fevereiro, na Sala Minas Gerais.

te curso vai me possibilitar ter um contato
com a área antes de tentar um curso superior, assim posso planejar melhor minha
carreira. A minha conquista veio com muito esforço, estudo e dedicação. Abri mão
de muitas coisas e compensou bastante
ver o resultado e o nome na lista de aprovados. Foi maravilhoso!”, comemora.

Os adolescentes, acompanhados de familiares, tiveram a oportunidade de assistir apresentações de compositores
como Dvorák, Tchaikovsky e Suppé sob
a regência de Flávio Lago Perucci. O local ﬁcou lotado e o público correspondeu a cada apresentação com muitos
aplausos.

Acompanhamento
Escolar da Assprom
A Assprom se orgulha dos adolescentes
que conseguiram o ingresso no Ensino Superior. A instituição proporciona diversas
ações de apoio à escolarização, por meio
do Acompanhamento Escolar, oferecendo
reforço escolar e oﬁcinas pedagógicas em
várias disciplinas.
Além disso, a entidade promove, em parceria com a Fundação João Pinheiro, o
Preparatório para o Enem. As inscrições
abrem sempre no início do ano. Se você
quer saber mais sobre o Pré-Enem ou tem
diﬁculdades em alguma matéria, frequente
as atividades extradisciplinares e tire suas
dúvidas.

Presidente da Assprom, Carlos Cateb, funcionários,
adolescentes e familiares prestigiaram a apresentação
da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

A

dolescentes trabalhadores e
aprendizes, participantes do Projeto de Formação da Orquestra
Jovem da Coordenadoria da Infância e

da Juventude (Coinj/TJMG), em parceria
com a Assprom, com o apoio do professor
Octávio Elíseo de Brito, assistiram à apresentação da Orquestra Filarmônica de

A adolescente trabalhadora, Raíssa
Evellyn da Silva, participa da orquestra,
tocando violino e, atualmente, é monitora. Para ela, poder assistir à apresentação foi muito inspirador. “Já assisti
à Orquestra outras vezes e sempre ﬁco
encantada. É uma chance de assistir ao
vivo o que vemos apenas na TV ou pela
internet e isso não tem preço. Foi uma
grande oportunidade de conhecer mais
sobre a Orquestra e absorver mais conhecimento sobre a arte da música, já
que pretendo ser musicista”, revela.

Mais informações pelos telefones:
(31) 3207-5612/5611/5610.

Adolescentes levam alegria na visita ao Lar Teresa de Jesus

Divulgação

Adolescentes promoveram mais uma ação
voluntária no Lar Teresa de Jesus. Essa
ação faz parte do Projeto Semear, realizado pela Assprom, que tem como ﬁnalidade
mobilizar adolescentes, familiares, parceiros e funcionários para a participação em
ações de voluntariado, promovendo o exercício da cidadania.

no Lar e ver que elas ﬁcam alegres com a
nossa presença”, conta a adolescente trabalhadora Gabrielle Vitória de Sousa.
Para a assistente social do Lar, Flávia Braga, as visitas da turma da Assprom proporcionam, aos acolhidos, muito prazer
e felicidade. “É visível a satisfação deles

nestes momentos de convívio social. Eles
demonstram muito interesse em participar de todas as atividades e dos próximos
encontros. Com imensa satisfação, ﬁrmamos esta parceria e esperamos que ela seja duradoura e se fortaleça cada dia mais”,
destaca.

Durante o ano de 2018, os jovens realizaram várias atividades no Lar. “Em cada visita, percebi o carinho e a alegria dos jovens”,
conta a responsável por acompanhar o Projeto, Karina Elian.
Histórias, brincadeiras e sorteios mudaram a rotina dos jovens que agora esperam
transmitir para mais pessoas o que aprenderam. “Me senti muito feliz em poder passar um tempo com as pessoas que residem

Da esquerda para a direita: Gabriel Seixas, Karla Cristina Pereira, Vanderleia Eulália Pego e Marlon
Rodrigues Teodoro, os jovens que realizaram o sonho de conquistar uma vaga no Ensino Superior
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Carinho, diversão e muita alegria nas atividades de Projeto Semear no Lar Teresa de Jesus
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REPORTAGEM DE CAPA

ASSPROM-MPMG

Assprom se orgulha da parceria, há 32 anos,
com o Ministério Público de Minas Gerais
Dedicação, oportunidade, empreendedorismo, responsabilidade social e união
determinam a trajetória de sucesso entre Assprom e Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que completam em
2019, 32 anos de parceria.
Desde 1º de julho de 1987, essas duas
importantes instituições proporcionam
oportunidade de desenvolvimento pessoal, proﬁssional e inclusão social para
milhares de adolescentes e jovens. O
MPMG, assim como outras empresas
privadas e órgãos públicos parceiros,
destacando-se: Governo do Estado,

TJMG, ALMG, CMBH, PBH, AGE, DEER/
MG, Mater Dei, Banco Mercantil do Brasil,
Pacto Administradora, tornam possível a
missão da Assprom de promover e oportunizar, a milhares de adolescentes e jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social, a inserção ao mercado
de trabalho, qualiﬁcando, aperfeiçoando
e formando jovens proﬁssionais.
Nessas mais de três décadas, Assprom e
MPMG já capacitaram e proﬁssionalizaram mais de 10 mil jovens. Atualmente,
são 87 adolescentes na Capital Mineira,
e 69, em outras 64 cidades de Minas Ge-

rais. “A Assprom, desde sua fundação
em 1975, possibilita espaços para formação e inserção de milhares de jovens
em vulnerabilidade no mundo do trabalho. A Associação contribui para a construção de uma vida pessoal, social e proﬁssional mais digna. Os jovens precisam
de oportunidade e a Assprom se orgulha
de poder levar qualiﬁcação por meio de
seus programas, em parceria com as
empresas e órgãos parceiros”, destaca
o presidente da Assprom, Carlos Cateb.
Para ingressar no mundo do trabalho,
o jovem precisa estar capacitado e a

Assprom proporciona a base para que
isso ocorra a partir dos cursos de capacitação proﬁssional e projetos como:
Inclusão Digital; Acompanhamento Proﬁssional; Estudo de Língua Estrangeira;
Atividades de saúde, esporte, cultura e
lazer; Acompanhamento Escolar; Atividades de Integração Família, escola e
trabalho; palestras; oﬁcinas; principalmente, para enriquecer o currículo.
Kelson Alves Magalhães é adolescente trabalhador na Procuradoria Geral de
Justiça, órgão da administração superior do MPMG. O jovem aﬁrma que este

é apenas o primeiro passo para futuras
conquistas proﬁssionais. “Trabalhar na
Procuradoria é a maior oportunidade
que já tive, tanto para meu crescimento proﬁssional quanto pessoal. Estou
aplicando em meu trabalho tudo o que
aprendi e aprendo na Assprom, por
meio dos cursos e atividades extracurriculares. Aqui na Procuradoria tenho a
chance de mostrar meu potencial e de
conseguir ampliar meu currículo para o
mercado de trabalho. Todos aqui estão
sempre dispostos a me ajudar quando
preciso”, aﬁrma.

Antônio Tonet é um
entusiasta da parceria
com a Assprom
O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, se
confessa um entusiasta da parceria
entre o Ministério Público de Minas
Gerais e a Assprom. Segundo ele, a
possibilidade de proporcionar a adolescentes e jovens, em condição de
vulnerabilidade, a chance de se iniciarem na vida proﬁssional vai ao encontro dos objetivos da instituição de
trabalhar pela defesa de direitos dos
cidadãos e dos interesses da sociedade.
“Essa parceria possibilita aos jovens
se afastarem de realidades que sabemos dramáticas em regiões mais
carentes de nossas cidades, com a
oportunidade de iniciarem sua capacitação proﬁssional, a partir do convívio
com pessoas que desempenham diferentes funções, em diferentes níveis,
dentro do Ministério Público de Minas
Gerais”, disse Tonet.

Adolescentes do Ministério Público
ampliam o currículo, participando de
diversas ações, palestras e cursos,
tais como: Destaque do Bimestre,
Raciocínio Lógico Matemático,
Planejamento Financeiro e Técnicas
de Leitura e Compreensão de Textos
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O procurador-geral de Justiça destaca, entretanto, que os benefícios da
parceria não são exclusividade dos
aprendizes. Ele aﬁrma que a eﬁciência
e a qualidade do trabalho deles contribui de forma especial para o bom
andamento das tarefas dentro do Ministério Público: “O vaivém desses jovens pelos prédios do MP dá a noção
da importância deles em nosso fluxo
de trabalho. São tarefas que exigem
responsabilidade e atenção e que vêm
sendo cumpridas de forma digna de
aplauso nesses mais de 30 anos de
vigência do convênio”.
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CURSOS, OFICINAS E EVENTOS
MARÇO E ABRIL

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
• 25/03 a 29/03 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Linguagem de programação Python
• LOCAL: nova sede
• 27/04 a 01/06 - (8h às 12h - sábado)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

HISTÓRIA DE VIDA

“Desejo que a Assprom seja sempre o
braço do jovem que deseja trabalhar”

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

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

Oﬁcina de customização de roupa
• LOCAL: nova sede
• 15/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1586

Encontro com pais e mães
• LOCAL: nova sede
• 21/03 (17h às 19h)
• 25/04 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: nova sede
• 21/03 e 22/03 (13h às 17h)
• 06/04 e 13/04 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

gilberto silva pereira (foto), 39 anos,
presidente da Comissão Estadual de
Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil de MG.
JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua
experiência na Associação?
GILBERTO SILVA: Ingressei no extinto
Tribunal de Alçada de MG, local onde permaneci até o meu desligamento, aos 18
anos. Mas, só me desliguei mesmo do
Tribunal, em 2010, após passar por cargos
em empresas terceirizadas, me tornando
servidor, e trabalhando em assessoria de
Desembargador.
JA: Como foi sua trajetória proﬁssional?

Oﬁcina de protetor de maçaneta
• LOCAL: nova sede
• 21/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1586

Cuidador de Idosos
• LOCAL: Vital Rede de Saúde
• 12/03 a 12/04 (14h às 16h30 *segunda a
sexta-feira)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Sessão de cinema comentada
• LOCAL: Shopping Cidade
• 16/03 - SÁBADO (14h às 18h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1587

Excelência no atendimento ao cliente
• LOCAL: nova sede
• 09/03, 16/03 e 23/03 (8h30 às 11h30 sábados)
• 12/03 a 14/03 (13h30 às 16h30)
• 16/04 a 18/04 (8h30 às 11h30)
• 23/04 a 25/04 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5640/3263-1591

Oﬁcina de embalagem de Páscoa
• LOCAL: nova sede
• 18/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

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

Técnicas de leitura e
compreensão de textos

• LOCAL: nova sede
• 25/03 a 27/03 (13h às 17h)
• 10/04 a 12/04 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Growth Mindset
(Mentalidade de Crescimento)

Como estudar menos e aprender mais com
técnicas de estudo e inteligência emocional
• LOCAL: Mente Interativa Coaching
• 18/03 a 13/05 (8h30 às 10h30 *segunda-feira)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5640

eZAPe! - Virtudes Empreendedoras
• LOCAL: nova sede
• 11/03 a 13/05 (8h às 10h *segunda-feira)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática
• LOCAL: nova sede
• 12/03 a 15/03 (8h às 12h)
• 15/04 a 18/04 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

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

JA: Em qual dessas áreas atua no momento?
GS: Já sofri discriminação racial e quis
me tornar uma pessoa que lutasse pelos
direitos das minorias. Encontrei no Direito
uma forma de defender e mostrar para a
sociedade que a luta por igualdade é uma

Princípios básicos de matemática
ﬁnanceira e estatística
• LOCAL: nova sede
• 19/03 a 22/03 (8h às 12h)
• 09/04 a 12/04 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Informática Essencial (Windows 8,
Internet 2.0, Word 2013 e Excel 2013)
• LOCAL: nova sede
• 07/03 a 28/03 (8h às 10h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

* 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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GS: Como disse, no Tribunal, passei por
vários setores. Nesse período, ﬁz faculdades de História, de Gestão de Recursos Humanos e Direito e mais algumas
especializações até chegar ao mestrado.
Também lecionei e fui coordenador de um
curso preparatório para concursos.

Arquivo pessoal

luta por direitos.
JA: Como é sua rotina de trabalho?
GS: A rotina é pesada, pois além da advogar, ainda realizo palestras, dou aulas
como professor convidado e participo de
audiências e reuniões. Ainda atuo como
presidente da Comissão de Promoção da
Igualdade Racial da OAB/MG, atendendo
às demandas em busca de igualdade e na
luta contra o racismo.
JA: Ao ingressar na entidade, o adolescente faz vários cursos que o preparam
para o mundo do trabalho. Como foi sua
experiência com os cursos da Assprom?
GS: Na Assprom, aprendi muito sobre
as áreas administrativa e bancária. Fiz
também curso de português e datilograﬁa. Naquela época, não havia a gama de
cursos de hoje, mesmo assim aproveitei
as oportunidades e todas foram muito
importantes.
JA: Para você, o que é relevante para os
jovens saberem neste momento de início
da jornada proﬁssional?
GS: A ideia é que saibam que são capazes e que podem voar e se transformar.
Tenham fé e força. Coloquem o sonho
de vocês como meta. Os jovens devem
se lembrar de que o amor ao próximo, o
respeito e a cordialidade nos fazem maior

que qualquer outra coisa nesse mundo.
JA: Qual palavra traduz sua relação com
a Assprom?
GS: Gratidão! Do fundo do coração, desejo
que a Assprom seja sempre o braço do jovem que deseja trabalhar. Que a entidade
permaneça desempenhando esse papel
de formação de jovens para o mercado de
trabalho e para a vida. Principalmente, que
a Associação continue abrindo espaço
para jovens em situação de vulnerabilidade social e, assim, continue contribuindo,
de forma efetiva, para a construção de
uma sociedade mais justa e igualitária.

EXPOSIÇÃO

Tarde de cultura e arte na Biblioteca Pública
No dia 20 de fevereiro, aprendizes estiveram na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, para
conhecer as esculturas do artista e escultor Roberto Rangel. A exposição, que reúne
obras em madeira, mármore, pedra-sabão
e bronze, também pode ser apreciada por
pessoas com deﬁciência visual, pois parte
do acervo está no Setor Braille da Biblioteca.
A aprendiza Camila Ester Silva passeou pela galeria e observou de perto os detalhes
de cada obra. “Eu nunca tinha visitado uma
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Divulgação Biblioteca Pública

galeria antes e foi incrível. Sou apaixonada
por todos os tipos de arte, música, dança,
teatro e, agora, estou gostando das esculturas. Elas são impressionantes e chegam
até dois metros de altura. Muito legal essa
experiência”, contou.
Durante a visita, o artista contou sua história e de suas esculturas. Depois, os visitantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas
sobre as obras. A exposição ﬁca na Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães, na
Biblioteca, até o dia 16 de março.

Jovens atentos às histórias
do escultor Roberto Rangel
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ENTREVISTA

NOSSA VOZ

Como lidar com as novas
tecnologias no dia a dia do trabalho

Mais amor e menos
maus-tratos aos animais

Rodrigo Magalhães, publicitário, especialista em marketing e consultor em comunicação digital,
fala sobre o uso de celulares e aplicativos dentro das empresas e instituições. Ele enfatiza temas
como organização, agilidade e bom senso. Conﬁra:

Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), o Brasil tem aproximadamente 30 milhões de animais abandonados. Muitas vezes, esses animais
são tratados de maneiras cruéis, como
ﬁcar sem alimentos e água. É preciso
entender que animais não são objetos,
que podem ser descartados quando
não são mais desejados. Ao adotar um
animalzinho, é preciso ter responsabilidade para cuidar, proteger e alimentar,
até seu último dia.

em todo o estado de Minas Gerais, existem instituições que recolhem e abrigam
animais abandonados e que sofreram
maus-tratos, até que eles encontrem um
novo lar. Ter um animal de estimação
traz muitos benefícios para as pessoas. Um bichinho em casa vai fazer seus
dias mais felizes e você vai ter um amigo
especial todas as horas. Vamos retribuir
todo o amor que eles nos trazem!

Além dos casos de abandono, existem
muitos casos de violência contra animais. Recentemente aconteceu um
caso que chocou o país, um segurança
de uma grande rede de supermercados
matou um cachorro, após agredi-lo com
uma barra de alumínio. Imagens e vídeos foram compartilhados nas redes sociais e causaram revolta e indignação.

Entidades que
resgatam animais

JORNAL DA ASSPROM: Os aparelhos corporativos estão cada vez mais presentes na
rotina dos trabalhadores. Quais benefícios
esse uso pode trazer para o proﬁssional e
para a empresa?
RODRIGO MAGALHÃES: Sem dúvida, a
tecnologia trouxe vários avanços para a
sociedade e, consequentemente, para as
empresas, onde o maior ganho é na velocidade da comunicação e na troca de informação. Vamos imaginar uma empresa
de 400 funcionários com cinco unidades
diferentes e que precisa convocar uma
reunião emergencial com os líderes, só
que na década de 1980. Era praticamente inviável realizar essa tarefa de forma
ágil. Na década de 1990, isso passou a
ser possível com o surgimento do e-mail,
nos anos 2000, pelos sistemas de SMS e,
hoje em dia, basta uma mensagem pelo
WhatsApp para um grupo de gestores
ou líderes estarem convocados imediatamente para qualquer necessidade de
última hora.
JA: As mensagens rápidas têm substituído o e-mail por serem mais ágeis. Essa mudança é positiva ou negativa?
RM: Depende da situação. O WhatsApp
tem dois extremos. De um lado, está a
agilidade da comunicação que possibilita, inclusive, o envio de áudios, imagens,
links, etc. Isso, obviamente, traz agilidade
e diminuição considerável na existência
de ruídos. Por outro, traz o risco do excesso de trabalho, pois os proﬁssionais
podem não se desconectar de clientes e
da empresa.
JA: De que forma as novas tecnologias
podem contribuir com a produtividade no
dia a dia da empresa?
RM: A agenda eletrônica é um bom exem-

plo de como as novas tecnologias podem
ajudar. Hoje, marco um compromisso
na agenda eletrônica e, na mesma hora,
alguns proﬁssionais estratégicos da empresa onde trabalho são notiﬁcados e não
marcam nada para mim nesses horários.
Outro ponto importante são os sistemas
de gestão de tarefas do dia a dia como
o Trello, Wrike, Taskworld e outros. Essas
plataformas de gerenciamento deixam
claros os prazos das tarefas, o detalhamento de cada uma delas, aloca equipes
para cada projeto e possibilita ao gestor
um dashboard (painéis visuais, que mostram métricas e indicadores para alcançar objetivos e metas traçadas) com uma
visão abrangente das tarefas em andamento na empresa.
JA: Em sua opinião, o que é certo e o que
é errado em relação ao uso de celulares no
ambiente proﬁssional?
RM: Na realidade, não há um padrão de
certo e errado. Tudo depende das regras
de cada empresa e essas podem variar
muito. Uma central de telemarketing, certamente, terá regras mais rígidas do que
uma agência de publicidade, onde geralmente há mais flexibilidade e os funcionários precisam estar “antenados” com
tudo o que acontece no ambiente fora da
empresa.
JA: Que dicas você dá sobre o uso do
celular no ambiente coorporativo.
RM: Para os funcionários, digo uma frase que vem da publicidade de bebidas
alcoólicas, “celular na empresa, use com
moderação”. Para as empresas, o que recomendo é a compreensão de que o celular, hoje, faz parte da realidade de qualquer pessoa. O que sempre digo é que no
centro de tudo está o ser humano, que é

Conﬁra a entrevista na íntegra no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!
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Arquivo pessoal

Rodrigo Magalhães enfatiza que bom
senso é essencial para determinar
o uso do celular no trabalho

capaz de avaliar com bom senso o uso do
dispositivo. O problema não está na tecnologia e sim em como lidamos com ela.
Tem uma imagem, divulgada nas redes
sociais, que ilustra muito bem o que digo
(abaixo). Uma cena em 1930 e outra nos
dias atuais.

Vale lembrar que, de acordo com a Lei
9.605/1998, maus-tratos contra animais é crime e prevê multa e pena de
até um ano de detenção. Qualquer pessoa pode denunciar casos de abandonos e maus-tratos a animais, é só procurar a delegacia mais próxima de onde
ocorrer o fato.

ASSOCIAÇÃO BICHOS GERAIS
Rua: Patriarca, 867 - Bairro Ipiranga - BH
Fone: (31) 3481-1968
CÃO VIVER
Rua: 1° de maio, 165 - Bairro Vila Boa Vista - Contagem - Fone: (31) 3397-8560
DEFESA DOS ANIMAIS PBH
(https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/defesa-dos-animais)
SOCIEDADE MINEIRA
PROTETORA DOS ANIMAIS
(https://smpa.org.br/)

O lado bom é que, em Belo Horizonte e

Se liga, vem aí a
Copa União 2019!

Estão abertas as inscrições para
Copa União 2019. Para participar, adolescentes trabalhadores
e aprendizes devem ser ativos
na Assprom, estar em dia com o
Acompanhamento Escolar e ter,
no máximo, 18 anos e 11 meses
até 01/06.
Caso não haja número suﬁciente
de jovens para a montagem de um
time, os adolescentes podem entrar em contato com Alexandre, na
Dacom (31 3263-1577).
A Assprom disponibiliza conjunto
de uniformes para as equipes que
não tiverem uniforme próprio. Calções, camisas e meiões serão entregues nos dias dos jogos. Após o
ﬁnal das partidas, esses materiais
devem ser devolvidos.
As premiações entregues, no ﬁnal
do campeonato, vão do 1º ao 4º
lugar. Também são premiados a
defesa menos vazada, artilheiro,
técnico educativo e equipe mais
disciplinada.

1930

Jovens do Projeto com seus pets

2019

A Copa União foi criada em 1975 e,
naquele ano, houve a participação
de cerca de dezesseis equipes. Até
2000, era chamada de Campeonato
da Assprom, depois passou a ter o
nome de Copa União da Juventude
do 3º Milênio de Futebol de Campo
Masculino.

*Página produzida pelos aprendizes que participam do Projeto Jovens Jornalistas da Assprom
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“Sou aprendiza da
Concremat. Gostaria
de homenagear
meu amigo, Cláudio
Rodrigues, com a
nossa foto no
Jornal da Assprom”.
Paloma Luiza
(Turma 031/2017)

“Tiramos essa foto durante o curso de Excelência no Atendimento
ao Cliente só para o Jornal da Assprom”. Turma 019/2018

TEM MUITO MAIS NAS NOSSAS REDES
SOCIAIS E NO SITE DA ASSPROM
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Assprom (Oﬁcial)

asspromoﬁcial

Assprom Oﬁcial

www.assprom.org.br

Assprom Oﬁcial

“Neste mês
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“Somos da turma 022/2018 participando da atividade “Planejamento,
Organização e Controle do Processo de Trabalho”, com a instrutora
Noara. Estamos muito empolgados com a atividade e queremos sair
no jornal”. Maria Eduarda

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

MARÇO 2019

