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A Associação Profi ssionalizante do Me-
nor – ASSPROM – criada por iniciativa do 
Ministério Público e Decisão Política de 
Governo, em 1975, planeja e executa, em 
caráter permanente e exemplar, uma PO-
LÍTICA PÚBLICA SOCIOASSISTENCIAL em 
prol dos adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade e risco social. Este tra-
balho é desenvolvido em PARCERIA com o 
Governo e Secretarias, Tribunal de Justiça, 
Ministério Público, Assembleia Legislativa, 
Tribunal de Contas, o Município de Belo 
Horizonte, Petrobras e mais 371 empresas 
privadas (Hospitais, Instituições fi nanceiras, Construtoras, Escritórios etc.).  

Os Programas de inclusão social pelo trabalho assistido da ASSPROM pro-
porcionam aos 3.000 adolescentes e jovens (16 a 24 anos) participantes de 
cada etapa, acesso e frequência aos cursos profi ssionalizantes, atividades 
culturais, esportivas e que estimulam o empreendedorismo, pré-Enem, idio-
mas (inglês/espanhol), ofi cinas de geração de renda, reforço escolar e inte-
gração familiar.

A ASSPROM, cumprindo as normas Constitucionais e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) é certifi cada como entidade fi lantrópica e utilidade 
pública pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Secretaria Na-
cional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento Social, Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS) e Conselhos Estadual e Municipal de Di-
reitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social. 

Afi rmo, por conhecimento próprio e cadastro estatístico da ASSPROM, que 
“este excelente trabalho, em PARCERIA com órgãos públicos e empresas pri-
vadas nos 109 Municípios, é reconhecido por todas as comunidades sociais 
e comprovado de forma objetiva, clara e inconteste pelo resultado altamen-
te positivo, uma vez que dos 90 mil adolescentes e jovens que já participa-
ram dos nossos Programas, não mais de 0,001% abandonaram a ESCOLA 
e que 98% se tornaram cidadãos éticos e produtivos nas mais diversas áre-
as, como: MAGISTRATURA (Juíza do Trabalho e serventuários em todos 
os tribunais); SAÚDE (Medicina/Enfermagem etc.); SEGURANÇA PÚBLICA 
(PMMG, Aeronáutica, oito Delegados na Polícia Civil); MAGISTÉRIOS (profes-
sores - 1º/ 2ºgrau/superior); ADVOCACIA (pública e privada); EMPRESARIAL 
(comércio/indústria/Petrobras/liberal); MÚSICA (compositores/cantores); 
POLITICA (Assembleia/Câmaras/Executivos); ESPORTE (atletas, árbitra de 
futsal) e outras profi ssões em um universo tão extenso...”.

Quero destacar que a “receita fi nanceira da ASSPROM tem como fonte única 
e exclusivamente a remuneração (taxa uniforme e administrativa) do traba-
lho socioeducativo desenvolvido”. 

A ASSPROM confi a, mais uma vez, que o Governo, apesar da crise fi nanceira 
que assumiu o Estado, manterá os Contratos que objetivam o cumprimento 
de política socioeducativa e inclusão dos adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade!  

Assprom Ofi cial 

asspromofi cial

Assprom Ofi cial 

QUER FALAR
COM A GENTE?

GERAL:
 (31) 3263-1500

CADASTRO: 
(31) 3270-2206 
(31) 3270-2207
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MOSTRA ajuda estudantes 
a descobrirem novos 
horizontes para o futuro

NA CONTRATANTE

Que profi ssão devo seguir? O que fazer 
após o desligamento da Assprom? 
Será que estou optando pela car-

reira certa? O Projeto Adolescer da Assem-
bleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
(ALMG) realizou a II Mostra de Práticas & 
Saberes, no dia 25 de março, para ajudar a 
responder às perguntas feitas pelos jovens. 

A Mostra reuniu profi ssionais de diversos 
setores, que falaram sobre suas carreiras. 
Um destaque foi a participação de ex-ado-
lescentes trabalhadores, que narraram su-
as trajetórias e contaram como conquis-
taram seus espaços como servidores da 
ALMG. 

A equipe do Projeto do Novo Emprego da 
Assprom (Pronem) também participou da 
Mostra e proporcionou aos jovens orienta-
ções sobre a escolha da carreira, merca-
do de trabalho e outros temas voltados ao 
campo profi ssional. “Com o teste vocacio-
nal, o Pronem ajuda o adolescente ao indi-
car as áreas mais adequadas ao seu per-

fi l”, conta a coordenadora de Formação e 
Orientação Profi ssional, Cláudia Ildefonso. 

Por meio das experiências relatadas pelos 
profi ssionais, os jovens começaram a ter 
ideia do que mais gostam e o que preten-
dem seguir. “Este evento é uma atividade 
educativa dentro do Projeto Adolescer da 
Assembleia (Projeto voltado para a for-
mação de cidadania, desenvolvido com 
os adolescentes trabalhadores). Após esta 
atividade, eles farão um trabalho de campo, 
aprofundando ainda mais essa pesquisa”, 
explica a coordenadora do Projeto Adoles-
cer e do Visitas Orientadas à Assembleia, 
Veruska Célia Gontijo Pereira.

Para o adolescente trabalhador Wendell 
Reis, 16 anos, que está no segundo ano do 
Ensino Médio, a Mostra é uma boa oportu-
nidade para ajudar a tomar uma decisão. 
“Fui entendendo um pouco mais sobre as 
profi ssões apresentadas. Isso ajuda muito 
na hora de escolher qual profi ssão seguir”, 
afi rma.

Momento de orientação vocacional com a equipe do Projeto do Novo Emprego da Assprom

Adolescentes trabalhadores do Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG) participaram, no dia 
25 de março, do lançamento do Jogo 
do Tributo. 

Os jovens participaram de uma si-
mulação sobre os problemas en-
frentados pelas cidades brasileiras, 
fazendo com que eles exerçam os 
papéis de cidadãos, pagadores de 
impostos, secretários municipais e 
prefeitos das cidades. “Com a cidade 
em suas mãos, é preciso tomar de-
cisões equilibradas que nem sempre 
vão ao encontro das opiniões e dese-
jos pessoais de cada um”, ressaltou 
o servidor Lucas Sales, ao explicar 
aos jovens a dinâmica do jogo.

Para o adolescente trabalhador Yuri 
Iago Franco, a atividade auxiliou no 
entendimento de questões ligadas 
ao cotidiano das cidades e aos tribu-
tos pagos e gastos diariamente pe-
los cidadãos. “O simulado foi muito 
bacana, pois tivemos que analisar e 
questionar situações do dia a dia. O 
dinheiro que uma cidade tem vem 
dos impostos e taxas obrigatórios 
que nós pagamos. Esses valores de-
vem ser usados em melhorias e be-
nefícios para a comunidade. Cabe a 
nós fi scalizarmos se isso está acon-
tecendo corretamente”, destacou.

Jovens participam
de Projeto Piloto 
do Jogo do Tributo

Simulado sobre as cidades e os
impostos despertou interesse dos 
participantes do Jogo do Tributo
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FIQUE LEGAL

Vantagens de se contratar
aprendizes da Assprom

A Lei 10.097/2000 determina que em-
presas de médio e grande porte contra-
tem  adolescentes e jovens de 14 a 24 
anos, para capacitação profi ssional, in-
cluindo prática e teoria. A cota varia de 
5% a 15% do número de funcionários 
efetivos qualifi cados. 

O empregador deve matricular o aprendiz 
em cursos de Aprendizagem condizentes 
ou similares às atividades desenvolvidas 
no trabalho. E é nessa hora que a parceria 
com a Assprom é essencial. A Associação 
é uma entidade formadora qualifi cada, 
responsável pela orientação pedagógica, 

capacitação e formação profi ssional 
dos adolescentes e que promove 

dezenas de cursos e atividades 
para fortalecer ainda mais a 

experiência do jovem. Es-
sa formação atende às 

necessidades profi s-
sionais de áreas co-
mo saúde, educação, 
varejo, serviços ban-
cários e administra-
tivos, telemarketing, 
e tecnologia da infor-
mação, dentre outras.   

Aprendiz: aquele que aprende uma 
arte ou ofício.

Aprender: do latim - ad (junto) + 
prehendere (levar para junto de si) - 
ou seja, capturar o conhecimento.

Para os aprendizes de uma profi s-
são, o melhor local é o do traba-
lho, onde são orientados por pro-

fi ssionais qualifi cados. A Aprendizagem 
é o caminho ideal para adolescentes e 
jovens se capacitarem 
profi ssionalmente.

Quando uma empresa contrata um 
aprendiz, está abrindo um leque de 
oportunidades. Tanto para o seu negó-
cio, quanto para o jovem que iniciará sua 
jornada profi ssional. O impacto dessa 
iniciativa se amplia até mesmo para as 
comunidades nas quais as empresas 
atuam, gerando vantagens na economia. 
O marketing social, proporcionado pe-
la inclusão profi ssional dos aprendizes, 
agrega valor à marca de qualquer em-
presa e gera uma rede de ganhos sociais 
e fi nanceiros. 

Uma dica importante é que a empresa 
verifi que se os programas oferecidos pe-
las entidades formadoras são registrados 
nos órgãos competentes. Os Programas 
de Aprendizagem da Associação são to-
dos registrados e validados no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e no Ministério do 
Trabalho. Assim, quem contrata apren-
dizes da Assprom tem a tranquilidade e 
a certeza de saber que está oferecendo 
o que há de melhor em termos de qua-
lifi cação profi ssional para adolescentes 
e jovens, que futuramente poderão vir a 
serem funcionários de sua empresa.

APRENDIZAGEM  DA  ASSPROM

Os programas oferecidos pela entidade têm sua marca consoli-
dada pela experiência e atuação em Belo Horizonte, 109 cidades 
de MG e Rio de Janeiro. Na estatística são 90 mil jovens profi s-
sionalizados em 43 anos de existência. 

Quer saber mais sobre as vantagens de ter 
APRENDIZES da Assprom na sua empresa? FALE com
uma de nossas gestoras: (31) 3263-1536 ou 1538. 
E-mail: dicom@assprom.org.br

FAÇA PARTE 
DESTE TRABALHO, 

SEJA PARCEIRO
DA ASSPROM!
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Jovens participam de campanha 
pró-Aprendizagem do Fectipa

Em março, o Fórum de Erradicação e 
Combate ao Trabalho Infantil e Proteção 
ao Adolescente Trabalhador (Fectipa/MG) 
realizou várias ações em defesa da Apren-
dizagem. A Assprom é uma das entidades 
formadoras que compõe o Fectipa/MG e 
produziu oito vídeos com o tema: A apren-
dizagem mudou a minha vida.

Os aprendizes Érik de Paula, Lara Mala-
quias, Patrícia Vitória de Freitas, Thainara 
Damasceno, Amanda Gomes, Luan Terce-

REALIZAÇÃO

Seja responsável por sua felicidade

Com o tema “Escolha ser feliz! Seja responsável por sua vida”, a coor-
denadora de Formação e Orientação Profi ssional, Cláudia Ildefonso, 
promoveu uma palestra para as mães de adolescentes trabalhadores 
e aprendizes, no mês de março. Segundo a coordenadora, o objetivo 
foi proporcionar um momento especial para essas mulheres. “Busquei 
desenvolver um tema que tratasse de questões femininas e empo-
derasse essas mulheres a construir a própria felicidade como mães, 
esposas, profi ssionais e donas de casa”, contou.

Durante o evento, as 59 participantes viveram momentos de partilha 
e de troca de experiências. “As vivências foram bastante enriquece-
doras. Elas conversaram e compartilharam suas histórias de vida”, 
ressaltou Cláudia.

Na avaliação, as participantes disseram que a palestra foi fundamental 
para refletirem sobre felicidade, autoestima e autorresponsabilidade. “Muitas vezes, acha-
mos que a felicidade é apenas ter coisas materiais. Com a palestra, entendi que felicidade 
é a vida”, afi rmou Mirian da Silva, mãe da adolescente trabalhadora Eduarda Silva Pereira. 

nha vida. Tudo que aprendi vou levar para 
sempre!”, destaca a aprendiza Patrícia. 

Para Amanda, não foi diferente, o Programa 
de Aprendizagem resultou na conquista de 
seus sonhos. “Sou aprendiza na empresa 
Elevadores Atlas Schindler. Com o meu pri-
meiro emprego, me tornei uma pessoa mais 
confi ante e dedicada. Consegui, também, 
ter estabilidade fi nanceira, pude fazer curso 
de teatro, que era um sonho. Enfi m, a As-
sociação mudou a minha vida!”, comemora.

ti, Maria Clara Balbino e Karolayne Alves 
emocionaram a todos com seus depoi-
mentos, mostrando que, com muita de-
dicação, é possível entrar no concorrido 
mercado de trabalho. 

Eles contam o quanto e como a Aprendiza-
gem transformou as suas vidas. “A Apren-
dizagem proporcionou a conquista do meu 
primeiro emprego com todos os direitos 
garantidos. Hoje tenho noção real da im-
portância do trabalho e do estudo em mi-

No auditório lotado, Cláudia Ildefonso falou 
sobre felicidade e autorresponsabilidade

Participam dos vídeos (da esq. para a dir.): Lara Malaquias, Érik de Paula, Patrícia Vitória, 
Thainara Damasceno, Amanda Gomes, Maria Clara Balbino, Luan Terciti e Karolayne Alves

   Acesse, curta e compartilhe os vídeos nas redes socias da Assprom e do Fectipa! Use: #aprendizagemmudouminhavida #FECTIPAMG
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REPORTAGEM  DE  CAPA

Histórias inspiradoras de profi ssionais
de sucesso que começaram na Assprom

Histórias de sucesso
Noventa mil pessoas são um público 
expressivo que lotaria qualquer espaço 
cultural ou esportivo, certo? Esse é o nú-
mero de jovens formados pela Assprom 
em seus 43 anos de atuação em prol da 
Aprendizagem e da inclusão social.

Por conta disso, a Associação tem, co-
mo ex-adolescentes trabalhadores e 
ex-aprendizes, profi ssionais em todo 
país e no mundo que desempenham as 
mais diversas funções: advogados, mé-
dicos, juízes, empreendedores, servido-
res públicos, policiais, administradores, 
musicistas, professores, profi ssionais 
da moda, conselheiros tutelares, enge-
nheiros, artistas, dentre outras. 

José Eustáquio de Brito
O atual Vice-Presidente da Assprom 
foi adolescente trabalhador bem no 
início da Associação, em 1978. 

Naquela época, o jovem que começava 
a trabalhar na Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais, não imagi-
nava que hoje seria Professor Doutor 
(concursado) na Universidade do Es-
tado de Minas Gerais (UEMG) e que, 
entre 2014 e 2018, seria Vice-Reitor na 
mesma Universidade.

Quatro décadas, milhares de vidas coroadas de sucesso. 
A ASSPROM e os PARCEIROS continuam com esta no-
bre missão. Quatro profi ssionais tiveram suas trajetórias 
transformadas pela entidade. O Jornal da Assprom con-

vida você a conhecer as histórias de José Eustáquio, Iury Fernan-
da, Washington Maicom e Ana Paula Guimarães, pessoas batalha-
doras, determinadas e, hoje, vencedoras!

José Eustáquio ressalta a importân-
cia da instituição em sua formação e 
orientação profi ssional. “Olhando pa-
ra trás, percebo que meu ingresso na 
Associação representou o esboço de 
um percurso que hoje alcança um pa-
tamar de reconhecimento. Do jovem, 
que foi adolescente trabalhador, ao 
Professor Doutor em Educação há um 
conjunto de fatores responsáveis por 
essa trajetória. E a Assprom foi onde 
tudo isso começou”.  

Iury Fernanda de Araújo
O poeta cantava ‘quem acredita sem-
pre alcança’ e esse refrão se encaixa 
muito bem na história de Iury Fernan-
da, 25 anos, que desde criança, sonha-
va em ser Policial. Em 2017, Fernanda 
realizou seu sonho. Após três tentati-
vas, foi aprovada no concurso da Polí-
cia Militar de Minas Gerais e se tornou 
Soldado. “Depois que saí da Assprom, 
me formei em Direito, já com o foco 
em tentar concurso para a Polícia. Fui 
aprovada e, hoje, estou aqui como Sol-
dado, mas continuo estudando porque 
quero ser Delegada”. 

Fernanda conta que tem uma rotina 
muito intensa, mas não se arrepende 
em nenhum momento do rumo que 

Soldado Iury Fernanda tem 
a meta de ser Delegada 

José Eustáquio, Vice-
Presidente da Assprom

Soldado Iury Fernanda tem 

Fotos: arquivo pessoal
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Histórias inspiradoras de profi ssionais
de sucesso que começaram na Assprom

sua vida tomou. “São 10 horas de em-
penho no atendimento a todos os tipos 
de ocorrências, que surgem. É preciso 
ter muita atenção e paciência também, 
pois, muitas vezes, as pessoas só que-
rem conversar e desabafar os proble-
mas. Quando não estou trabalhando, 
me dedico aos estudos, sempre volta-
da para a carreira de Delegada. Estou 
muito feliz com tudo o que conquistei 
até aqui”. 

Fernanda conta que se sente realiza-
da, porém considera que tem muito 
ainda para alcançar. “Minha jornada 
está só começando. Mas, já me sinto 
uma vencedora. Hoje, tenho um bom 
emprego, amo o que faço, tenho uma 
família incrível. Quer sucesso maior 
que esse?”.

Washington Maicom Barbosa 
E foi arrasatando o pé miudinho que 
Washington Maicom, 36 anos, con-
quistou a Europa. Hoje, o Dançarino 
e ex-adolescente trabalhador tem 
seu próprio grupo de dança em Ber-
lim (Alemanha). “Já morei em Dublin 
(Irlanda), Londres (Inglaterra) e Gene-
bra (Suíça). Em todos esses lugares, 
tive a oportunidade de trabalhar com 
diversos tipos de dança como forró, 
samba de gafi eira e balé. No Brasil, in-
felizmente, é quase impossível viver da 
dança e aqui, na Europa, tudo é possí-
vel. Estou muito satisfeito com a traje-
tória de minha vida”. 

Maicom conta que, depois do desli-
gamento da Assprom, estudou dança, 
inclusive no Grupo Corpo e abriu o pró-
prio negócio. “Passei em Engenharia, 
na Universidade de São Paulo (USP), 

mas não parei com as aulas de dança. 
Então, fui convidado para participar de 
um festival de forró na Alemanha. Não 
pensei duas vezes e agarrei a opor-
tunidade. Aqui na Europa, acontecem 
muitos festivais de forró que, junta-
mente com o samba de gafi eira, ge-
ram muito dinheiro”.  

Maicom mora na Alemanha, desde 
2015, e cursa Engenharia Civil na Uni-
versidade Técnica de Berlim e, tam-
bém, estuda alemão para aperfeiçoar 
o idioma. Conciliar as profi ssões faz 
parte dos planos dele. “Pretendo traba-
lhar com a dança e com a Engenharia”, 
afi rma. Quando questionado se ele se 
considera uma pessoa de sucesso, a 
resposta é simples: “Sim, sou muito fe-
liz com as minhas conquistas! Sucesso 
para mim é tudo aquilo que você faz 
com maior amor, é valorizado e gratifi -
cado. E tudo isso eu tenho”.

Ana Paula Guimarães
A analista de Políticas Públicas da Pre-
feitura de Belo Horizonte (PBH) come-
çou cedo para ajudar a família nas 
despesas de casa. De lá para cá, Ana 
Paula construiu uma sólida carrei-
ra. “Tudo o que aprendi na Assprom 
me deu base profi ssional para seguir 
adiante. Cursei faculdade de Psico-
logia. Após me formar, trabalhei na 
Câmara Municipal de BH, depois me 
mudei para Brasília. Logo que retor-
nei para Belo Horizonte, fi z o concurso 
para a Prefeitura e, hoje, estou na co-
ordenação das Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (AEPETI). Também, sou profes-
sora na pós-graduação de Sociologia 
da Fafi ch/UFMG”.

Washington Maicom, 
Dançarino é sucesso em Berlim

Ana Paula Guimarães, 

Servidora da PBH e 

Professora na UFMG



* 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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Para adolescentes trabalhadores

Para ex-adolescentes trabalhadores

Para aprendizes

Para ex-aprendizes

Para pais ou familiares

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

CURSOS,  OFICINAS  E  EVENTOS

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

• LOCAL: nova sede
• 25/04 (17h às 19h)
• 16/05 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: nova sede
• 20/05 a 24/05 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Círculo do novo emprego

• LOCAL: Shopping Cidade
• 13/04 - SÁBADO (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1585

Sessão de cinema comentada

• LOCAL: nova sede
• 16/04 a 18/04 (8h30 às 11h30)
• 23/04 a 25/04 (13h30 às 16h30)
• 07/05 a 09/05 (8h30 às 11h30)
• 28/05 a 30/05 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5640/3263-1591

Excelência no atendimento ao cliente

• LOCAL: nova sede
• 15/04 a 18/04 (13h às 17h)
• 04/05, 11/05, 18/05 e 25/05 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: nova sede
• 09/04 a 12/04 (13h às 17h)
• 14/05 a 17/05 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: nova sede
• 06/04 e 13/04 (8h às 12h)
• 08/05 e 09/05 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

• LOCAL: nova sede
• 17/04 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de boneca de pano
• LOCAL: nova sede
• 24/04 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1586

Oficina de caixa porta-chá

• LOCAL: nova sede
• 10/04 a 12/04 (8h às 12h)
• 22/05 a 24/05 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

• LOCAL: nova sede
• 21/05 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Projeto Alvo Certo

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

Linguagem de programação Pyton

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

Educação de Jovens e Adultos

Informática
• LOCAL: nova sede
• 01/04 a 15/05 (17h às 18h *segunda-feira)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-5634

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

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

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

• LOCAL: Senac
• 09/04 (8h às 13h)
• 14/05 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Feira das Profissões

• LOCAL: nova sede
• De acordo com a demanda (8h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5612

Apoio pedagógico e reforço escolar
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JORNAL DA ASSPROM: A Orquesta é um 
importante Projeto que a Assprom se 
orgulha de apoiar. Por que você fez essa 
escolha?

DANIELLE CARDOSO: Uma amiga, que 
era da Assprom e fazia aula de violino na 
Orquestra da Coinj/TJMG, me falou sobre 
o curso de contrabaixo. Como sempre 
gostei de música, acabei fazendo minha 
inscrição e entrei na Assprom, em 2015. 
Logo, comecei na Orquestra e, depois de 
uns meses, por ter facilidade no contra-
baixo, fui chamada para ser monitora dos 
adolescentes.

JA: Como foi para você mudar de papel 
e ser monitora de seus colegas, adoles-
centes trabalhadores?

DC: Dava monitorias para os alunos ini-
ciantes, como se fossem aulas de reforço. 
Além disso, participava da Orquestra, nos 
ensaios e apresentações, e auxiliava na 
parte administrativa. Foi muito gratifi can-
te passar um pouco de meu conhecimen-

Para manter uma vida saudável e equili-
brada, alguns hábitos precisam estar em 
nossa rotina, como a alimentação balance-
ada e a prática de exercícios físicos. Den-
tro deste escopo, as atividades esportivas 
ganham um destaque especial na Asso-
ciação, por meio da Copa União de Futebol 
de Campo Masculino, uma vez que ajudam 
a manter o físico em ordem e ainda pro-
move uma ótima sensação de bem-estar, 
que melhora a produtividade, a qualidade 
de vida e a interação entre os adolescen-
tes trabalhadores, aprendizes, familiares, 

HISTÓRIA  DE  VIDA

QUALIDADE  DE  VIDA

to. E o mais legal é que, apesar de também 
ser adolescente trabalhadora, os outros 
adolescentes me respeitavam e queriam 
aprender.

JA: Como você avalia a experiência
que teve na Assprom? 

DC: As pessoas que conheci e as oportu-
nidades que me foram proporcionadas me 
deram preparação para o primeiro empre-
go. Além disso, os cursos e o incentivo aos 
estudos também foram essenciais para o 
meu aprendizado e crescimento profi ssio-
nal. Sou muito grata à Assprom por tudo.

JA: Após a saída da Associação, como 
tem sido a sua trajetória profi ssional? 

DC: Quando saí da Assprom, fui convidada 
para continuar como monitora dos ado-
lescentes na Orquestra da Coinj/TJMG. 
Hoje, sou prestadora de serviços na Or-
questra. Tento intercalar as monitorias na 
Orquestra, com a faculdade de adminis-
tração e aulas de inglês.

JA: Para os adolescentes, que estão 
passando pelo mesmo aprendizado
que você, qual mensagem você deixa?  

DC: Para os adolescentes, deixo um con-

selho: aproveitem ao máximo as oportuni-
dades que vocês têm. São essas pequenas 
oportunidades que vão te diferenciar no 
mercado futuro. A experiência na Associa-
ção é uma preparação para o que está por 
vir, então aproveitem para aprenderem bas-
tante e se destacarem no mercado de tra-
balho, quando se desligarem da Assprom.

A importância da atividade física para a saúde

Arquivo pessoal

danielle alves cardoso, 20 anos, co-
meçou na Orquestra Jovem da Coinj/
TJMG como adolescente trabalhadora e 
se tornou monitora no Projeto

“A experiência na Assprom é uma 
preparação para o que está por vir”

9

A importância da atividade física para a saúde

Mais informações: (31) 3263-1581/1586.

funcionários da Assprom e representantes 
dos órgãos públicos e empresas parceiras.

Neste ano, a Copa União está prevista 
para iniciar no dia 4 de maio e conta com 
oito equipes. Cerca de 180 adolescentes 
e jovens participarão do evento. Os jogos 
acontecerão aos sábados, no Campo do 
Ferroviário, a partir das 9 horas. A grande 
fi nal está prevista para acontecer no dia 
1º de junho, onde haverá a premiação das 
equipes vencedoras. 
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ENTREVISTA

Ex-adolescente trabalhador 
conquista espaço no mundo da moda

JORNAL DA ASSPROM: Qual é o primeiro 
passo para quem está começando profi s-
sionalmente e tem grandes sonhos?

GABRIEL FERNANDES: Quando ingressei 
na Assprom, aproveitei ao máximo todas 
as oportunidades oferecidas. Usei todas 
as ferramentas que podia para me profi s-
sionalizar e sair em vantagem no concor-
rido mercado de trabalho. Depois do meu 
desligamento, corri atrás do que queria e 
fi z cursos na área de moda. Acho que pa-
ra quem está começando, a melhor dica é 
acreditar em seus sonhos e não ter medo 
porque o medo trava e impede de buscar 
o que se deseja. Considero que, hoje, os 
jovens possuem muito mais ferramentas 
e cursos para se capacitarem da melhor 
forma possível e fazerem a diferença. Só 
depende da dedicação de cada um.

JA: E como esse mesmo jovem profi ssio-
nal pode se destacar?  

GF: Queria muito trabalhar. Lembro que me 
destaquei pela minha postura, por ter foco, 
vontade de vencer e saber aonde queria 
chegar. Sempre tive metas a curto, médio e 
longo prazo. Depois, busquei ser o melhor 
profi ssional que podia na minha contratan-
te e sempre fui correndo atrás do que eu 
acreditava.

JA: A falta de experiência é um desafi o 
para quem está ingressando no mundo do 
trabalho. O que você pensa a respeito? 

GF: No meu caso, a falta de experiência 
me deu mais entusiasmo para buscar 
uma base sólida. Desde os 14 anos, que-

ria trabalhar e contava dias e minutos para 
completar os 15 anos e 8 meses e poder 
fazer a inscrição na Assprom. Ingressar 
na Assprom era como ganhar na loteria. 
Então, quando entrei, queria aproveitar o 
máximo possível e fazer todos os cursos. 
A Associação não te joga no mercado des-
preparado, ela promove cursos prepara-
tórios que são uma excelente base para o 
mercado de trabalho.

JA: Várias celebridades usam o seu look. 
Como você vê a sua trajetória?

GF: Sempre quis trabalhar em agências de 
modelo. Em São Paulo, trabalhei na Ford 
Models, onde cuidei do look de 10 modelos 
famosas, que sempre via nas páginas de 
revistas, na minha época de Assprom. To-
da vez que eu pego um trabalho importan-
te, passa um fi lme pela minha cabeça e me 
lembro da Associação com muito carinho 
porque se não fosse a Assprom, talvez, não 
teria tido o preparo e a experiência que tive 
sendo um adolescente trabalhador. Lem-
bro-me bem do curso de Capacitação Ini-
cial, que fez a diferença em minha vida pro-
fi ssional. Vejo minha trajetória com muito 
orgulho e é sempre prazeroso fi nalizar um 
job e lembrar da minha história toda. 

JA: Que dica você dá para os jovens que 
querem seguir carreira na área de moda?

GF: Primeiro, é preciso acreditar no que se 
quer e correr atrás. Segundo, é preciso ter 
foco, e terceiro, nunca se esqueça de onde 
você saiu. Você pode estar fazendo o tra-
balho mais importante da sua vida, mas 

Stylist de moda, já trabalhou com celebridades: Ronaldo Fenômeno, 
Aline Wirley, Lucy Ramos, Bárbara Berger, Celina Locks, Bia Arantes 
e Rouge. Gabriel Fernandes, ex-adolescente trabalhador, aproveitou 
todas as oportunidades oferecidas na Assprom e no mundo do 
trabalho. Hoje, aos 28 anos, se empenha ao máximo para obter novas 
conquistas. Confi ra a entrevista:

Gabriel Fernandes voou alto e conquistou seus 
sonhos; hoje, é destaque no mundo da moda

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

Foto: Lorena Dini

você tem que se lembrar de onde veio, de 
sua família, de seus amigos e de sua tra-
jetória profi ssional. Mais um conselho que 
dou é siga o seu coração. Se o seu coração 
te deixa feliz, corra e vá sem medo.

JA: No dia 24 de abril, comemora-se o Dia 
Internacional do Jovem Trabalhador. Co-
mo as empresas podem se benefi ciar ao 
darem oportunidade para os jovens?

GF: As empresas só têm benefícios, pois 
adquirem em seu quadro de funcioná-
rios um jovem tecnicamente capacitado 
e com vontade de aprender. Acredito que 
se um jovem tem a pretensão de seguir a 
carreira administrativa, aproveita todos os 
cursos e se entrega para o trabalho, exis-
tem grandes chances de ele se benefi ciar 
e trilhar um caminho muito bacana nas 
empresas e órgãos públicos. A empresa 
também ganha, pois adquire “sangue no-
vo” e passa a ter uma nova visão em sua 
equipe de trabalho.
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NOSSA  VOZ

Consciência e prevenção são 
fundamentais para se evitar ISTs
ISTs, você sabe o que signifi ca? Se a res-
posta for não, fi que tranquilo, pois vamos 
explicar. Infecções Sexualmente Trans-
missíveis são enfermidades contraídas por 
meio do ato sexual, algumas destas sem 
a possibilidade de cura. A mais conhecida 
e fatal é a HIV/Aids que ataca o sistema 
imunológico humano, fazendo com que o 
corpo perca sua defesa. Sendo assim, toda 
a proteção que o corpo humano tem fi ca 
desestabilizada e uma simples gripe pode 
matar.

Outra IST que vem se propagando de for-
ma alarmante é a sífi lis. Doença que se 
divide em três estágios, causando feridas, 
manchas na pele e, em seu último proces-
so, acomete o sistema cardiovascular e o 
sistema nervoso central.

Além de sífi lis e HIV/Aids, existem doenças 
como gonorreia, clamídia e hepatite B. To-
das são sexualmente transmissíveis e, se 
não tratadas a tempo, podem se agravar e 
até causar a morte. Vale lembrar que, exce-
to a clamídia, as demais doenças são trans-
mitidas de forma parental, ou seja, de mãe 
para fi lho durante a gestação ou no parto. 
O diagnóstico pode ser feito de forma gra-
tuita no Centro de Testagem e Aconselha-
mento de BH (CTA). Basta fazer um exame 
de sangue e, em cerca de trinta minutos, 

*Página produzida pelos aprendizes que participam do Projeto Jovens Jornalistas da Assprom

o resultado já está pronto. Caso a pessoa 
seja positiva para quaisquer uma das ISTs, 
ela é encaminhada para uma instituição de 
saúde, para iniciar o tratamento adequado. 

Em Belo Horizonte, há dois CTAs. Uma uni-
dade no Shopping Uai, no centro da capi-
tal. E a outra, localizada no bairro Sagrada 
Família. Mais informações pelos telefones: 
(31) 3246-7007/(31) 3277-5757.

Explosão de casos de 
HIV/Aids entre jovens
Em 10 anos (2007 a 2017), o aumento de 
700% nos casos de contaminação de HIV/
Aids entre jovens de 15 a 24 anos tem cha-
mado a atenção de especialistas de diver-
sas áreas. O uso do preservativo ainda é a 
melhor forma de prevenção de ISTs e de 
gravidez indesejável. 

Curiosidade
O Ministério da Saúde recomenda o uso 
do termo IST (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis) e não DST (Doenças se-
xualmente Transmissíveis). A mudança é 
devido ao fato de que as pessoas podem 
transmitir infecções por via sexual e essas 
não apresentam sintomas como ocorre 
com as doenças. 

O veganismo e a procura por produtos 
orgânicos têm aumentado muito em 
nossa sociedade. A Feira Viva é uma 
oportunidade de conhecer essa nova 
onda!

Para participar da Feira é preciso fazer 
inscrição, que é gratuita, mas o ingresso 
tem que ser retirado no site da Sympla 
(https://www.sympla.com.br) 

Na Feira, o visitante pode encontrar di-
versos produtos naturais e feitos à mão 

Vem aí mais uma edição da Feira Viva! Fique ligado!
por produtores locais. Além disso, são 
oferecidos workshops, aulas e palestras 
sobre alimentação, yoga, meditação, 
dentre outros. O evento é organizado pe-
lo Espaço Viva Bem e para participar de 
todas as atividades é necessário chegar 
com antecedência e ter feito a inscrição, 
por meio do telefone (31) 3657-0607.

A Feira acontece das 10h às 17h, dia 
28/04, na rua Dona Salvadora, número 
89, no bairro Serra.

Imagem Freepick.com

A turminha do Jovens Jornalistas 
mostra muita concentração 
na hora de produzir as matérias
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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

TEM MUITO MAIS NAS NOSSAS REDES 
SOCIAIS E NO SITE DA ASSPROM

Assprom (Ofi cial) asspromofi cial

www.assprom.org.br

Assprom Ofi cial 

GALERIAGALERIA

Assprom Ofi cial 

“Relembrar é viver! Somos da turma 016/2018 e queremos deixar o 
nosso muito obrigado à Assprom por tudo”. Lara Malaquias

“Momento de despedida do Dr. Luiz Pablo, na Promotoria
 de Justiça da Comarca de Paraopeba. Excelente promotor!”. 
Janaína Santos, adolescente trabalhadora

“Curso de Informática Essencial, com os melhores professores, 

Taian e Sheila”. Ágatha Lopes, adolescente trabalhadora

“Eu e meus colegas de 
trabalho, do Hemocentro 
Regional de Governador 
Valadares, após 
concluirmos os 10 Km
do circuito ‘Correr e 
Caminhar Para Viver Bem’, 
em 10/03”. 
Matheus da Silva Santos, 
adolescente trabalhador

“Um dia de trabalho, 
felizes, na Secretaria 
Criminal das Promotorias 
de Ribeirão das Neves. 
A adolescente Camille 
Moreira Gonçalves  
ajudando nos trabalhos”. 
Silvia Regina de França 
Ferreira Horácio, Ofi cial
do Ministério Público

“No dia 19 de março, visitamos à Junta Comercial do Estado

de Minas Gerais”. Turma 08/2018


