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Um fi lme na TV conta a história de uma 
menina com uma doença muito grave 
que, após uma queda de uma árvore, tem 
o que o médico chamou de remissão es-
pontânea do mal que a acometia. O mé-
dico ainda explica que esta expressão é 
usada para descrever curas inexplicáveis.

O que me chama mais atenção no fi lme, 
baseado em fatos reais, é a fala da mãe 
da menina na Igreja. Diz simplesmente 
que há pessoas que não acreditam em 
milagres. E pessoas para as quais tudo 
é um milagre. Realmente, para quem 
não acredita, nenhum argumento basta. 
E para quem acredita, tudo faz parte de um plano de Deus.

Confesso que acredito em milagres. Não do tipo de ver coisas grandiosas acontecendo, 
de ver o sol parar no céu, de curas mirabolantes. Não assim. Mas no milagre da vida. 

Vamos pensar um pouco. Desde nosso nascimento, quantas etapas de coincidências 
são precisas para que sejamos gerados. Até aquele espermatozoide atingir aquele 
óvulo no momento fecundo é milimetrado. Nascemos aqueles seres frágeis e depen-
dentes e somos cuidados e alimentados nas condições adversas para uns e  tranqui-
las para outros. Crescemos e nos tornamos capazes de tomar conta de nossas vidas. 

Nesta caminhada, existem desvios abissais que poderíamos ter tomado, invalidando 
todo o esforço de nossos pais. Colocando tudo a perder. Quantos casos conhecemos, 
de amigos que não deram conta de escolher um caminho adequado. Desviaram-se e 
quando quiseram retornar, não mais deram conta. 

Mas permanecemos na luta pela vida. Procurando aprimoramento, procurando 
aprender, procurando acertar. Caindo e levantando a todo momento. E as oportuni-
dades de desvio são muito maiores e tentadoras do que nossa intenção de acertar. 
Acontecem a toda hora, em todo lugar. E são sedutoras: - Olha, que diferença faz 
não ir à aula hoje? Amanhã você recupera. - Olha, por que não beber um pouco 
mais? A gente fi ca feliz. - Olha, por que respeitar aquela menina? Elas são todas 
iguais. - Olha, por que dar satisfação de onde vai para sua mãe? Já somos crescidi-
nhos demais para isto. E os conselhos deste tipo são ditos e repetidos. 

Hoje, chegando a uma etapa de minha vida onde as décadas se acumulam, considero, 
de todo coração, um milagre de Deus, uma consideração do Pai para comigo não ter 
dado ouvidos a tantos conselhos deste tipo. Percorrer o caminho menos percorrido é 
uma forma de ver milagre acontecer, pois as coisas da vida são decorrentes de atitu-
des nossas. Ao fazer a nossa parte com determinação colaboramos com resultados 
extraordinários. A gente colhe exatamente o que planta. Igualzinho a uma lavoura. 
Quem planta laranja, colhe laranja. Se adubar e tratar, colhe laranja mais doce ou mais 
azeda. Mas sempre laranja. Quem planta milho, colhe milho. Se a semente é boa, a 
terra preparada, o cultivo vigiado, o resultado é uma colheita admirável. De milho. 

É assim a vida. Plantamos quando jovens e colhemos mais maduros. Difícil para to-
dos. Não pensem que é uma tarefa sem percalços. Nada disto. Mas nos lembrare-
mos sempre do que tivemos de abdicar ao ouvir: - Nossa, para você tudo cai do céu!!!!! 
- As coisas para você se tornam fáceis!!!! - Que sorte você ter continuado a estudar!!!!! 
Pois sim. O céu, a facilidade e a sorte foram decorrência do milagre de nossa luta. 
Com a ajuda de Deus e pensando Nele, demos conta de nossa caminhada. 

Podem acreditar. Esta sensação é muito boa mesmo. 
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24 DE ABRIL: data celebra o Dia 
Internacional do Jovem Trabalhador

PARTICIPAÇÃO

18 de maio: data de combate à exploração sexual 
Em 2019, completamos 19 anos do Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes. A data foi escolhida porque 
em 18 de maio de 1973, uma menina de 
8 anos, chamada Araceli, foi raptada e 
brutalmente assassinada.

O Dia 18 de Maio foi instituído para 
combater o abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes e promover 

ações para chamar a atenção da socie-
dade sobre a gravidade da violência se-
xual na vida de crianças e adolescentes. 
Neste ano, serão realizadas audiências 
públicas na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte em alusão à data. 

Denuncie
Se você presenciar casos de abuso ou 
exploração sexual contra crianças e 

adolescentes, denuncie! O Disque 100 
ou Disque Direitos Humanos é um ser-
viço de denúncias e proteção contra 
violações de direitos humanos. Funcio-
na 24 horas, todos os dias da semana.

Centenas de adolescentes e jovens 
comemoraram o Dia Internacional 
do Jovem Trabalhador, no Centro de 

Referência da Juventude (CRJ). Instituída 
pela Organização Internacional do Traba-
lho (OIT), a data foi criada para valorizar a 
inserção de novos profi ssionais no mer-
cado de trabalho e ressaltar a importância 
dos jovens no ambiente profi ssional. 

O evento foi promovido pelo Fórum de Er-
radicação e Combate ao Trabalho Infantil 
e Proteção ao Adolescente Trabalhador 
(Fectipa/MG). “É muito importante reali-
zarmos eventos alusivos ao Dia do Jovem 
Trabalhador para chamarmos atenção para 
a ausência de políticas públicas voltadas 
para a profi ssionalização e inserção de jo-
vens no primeiro emprego. A Aprendizagem 
ainda é uma das poucas iniciativas que pro-

porciona aos jovens em situação de vulne-
rabilidade acessar uma oportunidade de 
trabalho. Segundo pesquisa recente, mais 
de 40% dos aprendizes tem seu contrato 
temporário transformado em contrato por 
tempo indeterminado. Consideramos esse 
índice um sucesso”, ressalta a coordena-
dora do Fectipa/MG, Elvira Cosendey.

Os jovens Vitor Alves e Lara Malaquias fo-
ram os mestres de cerimônias. “Poder re-
presentar os jovens e a Assprom foi uma ex-
periência única e de muita responsabilidade, 
pois pude ser reconhecida por me destacar 
enquanto aprendiza da entidade e come-
morar o meu ‘dia’ com os outros jovens. Foi 
muito gratifi cante para mim!”, conta Lara. 

As instituições realizaram um movimento 
com os aprendizes, em que produziram 
desenhos e textos, em referência à data. 

No decorrer do evento, jovens foram con-
vidados a escolherem um texto aleatoria-
mente, subirem ao palco e compartilharem 
a leitura do texto escolhido. Os jovens tam-
bém assistiram a uma palestra, ministra-
da pelo pedagogo com especialização em 
Administração Escolar, Alexandre Magno. 

Para os jovens que estiveram na comemo-
ração, a iniciativa do Fectipa/MG e das en-
tidades foi uma maneira de homenageá-
-los. “Essa data marca o quanto somos 
importantes no mercado de trabalho. Além 
disso, a integração entre os jovens de to-
das as entidades proporciona uma troca 
de informações de grande relevância por-
que conhecemos novas pessoas, novas 
formas de trabalho, novas empresas. É 
muito gratifi cante essa troca de experiên-
cia”, ressalta a aprendiza Stéfane Coimbra.

Jovens lotaram o espaço do CRJ; à frente, o aprendiz do 
Cenap Vítor Alves, a coordenadora do Fectipa/MG, Elvira 
Cosendey, e a aprendiza da Assprom Lara Malaquias
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FIQUE LEGAL

O dia a dia do aprendiz na empresa

A empresa que contrata aprendizes 
participa de uma iniciativa que 
gera benefícios para todos! O jo-

vem acessa um espaço de oportunidade de 
aprendizado profi ssional e a empresa con-
tribui para o crescimento econômico e im-
pacto social das comunidades atendidas.

No dia a dia corrido, o foco, muitas vezes, 
precisa estar na produtividade e resultado, 
e você tem um aprendiz na equipe, ou se-
ja alguém que está iniciando seu aprendi-
zado, como lidar com isso? Acompanhar 
mais de perto aquela tarefa ou disponibili-
zar mais tempo para que ele faça um curso 
ou treinamento, entender as peculiarida-
des de pessoa em desenvolvimento pode 
ser um desafi o.

É aí que a Assprom entra para dar aquele 
apoio que muitas empresas necessitam. 
Primeiro, quem é parceiro da Assprom con-
ta com um grupo de profi ssionais prepara-
dos e experientes para atender a demanda 
do coordenador, que é a pessoa indicada 
pela empresa para ser uma referência para 
os adolescentes. Na Assprom, esse profi s-
sional se chama Técnico de Acompanha-

mento e como o próprio nome diz, ele tem 
a função de acompanhar o jovem e apoiá-
-lo nas questões que surgem no trabalho 
e na escola e também pessoais. Assim, a 
empresa tem todo um suporte para que 
essa experiência seja sempre positiva e 
gere frutos.

Segundo, a Assprom também oferece a to-
dos os seus parceiros o Manual de Acom-
panhamento do Aprendiz. Nele, estão con-
tidas orientações úteis, como por exemplo, 
o que o aprendiz pode ou não fazer, e as 
leis que norteiam o programa.

A Fundep completa este ano, 10 anos de 
parceria com a Assprom e coleciona re-
sultados positivos a partir da oportunida-
de oferecida a aprendizes. A assessora de 
gestão de pessoas da Fundação, Suellem 
Fiorini, fala que “a Aprendizagem pode ter 
vários benefícios para o adolescente, uma 
vez que ele começa a ganhar o seu dinhei-
ro, fruto do seu trabalho e esforço. Além 
disso, pode proporcionar o aumento de su-
as habilidades interpessoais e se preparar 
para a escolha certa em relação a sua pro-
fi ssão. Na Aprendizagem, o adolescente 

interage com profi ssionais de idades e ori-
gens diversas, aprende a conviver com as 
diferenças e aumentar a autoconfi ança em 
lidar com as pessoas. É um processo de 
tomada de decisões, seguir regras, apren-
der com os erros e assumir responsabili-
dades”, e acrescenta: “Dar oportunidade 
a aprendizes nas empresas nos benefi cia 
com a possibilidade de preparar o adoles-
cente de acordo com a cultura organiza-
cional, visto que eles ainda não possuem 
costumes trazidos de outras experiências”.

FAÇA PARTE DO GRUPO DE 
EMPRESAS COMPROMETIDAS 

COM O IMPACTO SOCIAL!

Dê oportunidade e transforme 
o mundo. Quer receber uma 

proposta on-line? Envie um e-mail 
para dicom@assprom.org. br 

ou ligue: (31) 3263-1538.
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Assprom segue fi rme na 
campanha “Lacre do Bem”
A campanha Lacre do Bem, idealizada 
por Julia Macedo, quando tinha apenas 
9 anos, consiste em arrecadar lacres de 
latinhas de alumínio, vender esses lacres 
para a indústria de reciclagem e, com 
esse dinheiro,  comprar cadeiras de ro-
das que são doadas para pessoas com 
defi ciência.

A Assprom faz parte da campanha des-
de 2016 e conta com a participação de 
adolescentes e funcionários. “A parceria 
com o Lacre do Bem nos permite não só 
ajudar as pessoas com defi ciência, mas 
também auxilia numa bela contribuição 
para o planeta, proporcionando maior en-
gajamento dos nossos jovens nas cau-
sas sociais e ambientais. Uma ação que 
precisa se multiplicar, para que a gente 
possa fazer mais e mais pelas pessoas”, 
destaca a responsável pelo Projeto na 
Assprom, Karina Elian. 

Para adquirir uma cadeira de rodas, são 
necessárias 140 garrafas de 2 litros com 
cerca de 385 mil lacres. Para isso, a Asso-
ciação disponibiliza pontos de coleta de 

REALIZAÇÃO

lacres na portaria e nos andares da Sede. 

Quem desejar contribuir com a campa-
nha pode entrar em contato com a Da-
com, pelo telefone (31) 3263-1577 ou 
trazer seus lacres e depositá-los nos 

Campanha Lacre do Bem, na Assprom, mobiliza jovens da instituição 

   Confi ra a entrevista com a idealizadora da campanha, Julia Macedo, na página 10.

Em 2018, a Assprom fi rmou parceria com 
o Instituto Alair Martins (Iamar) para ofe-
recer, aos adolescentes e jovens, o Progra-
ma eZAPe! – Virtudes Empreendedoras. O 
Programa é desenvolvido dentro de uma 
plataforma digital moderna que viabiliza a 
interação com o usuário de maneira leve e 
dinâmica por meio de vídeos.

Cerca de 60 adolescentes trabalhadores já 
fi nalizaram a construção de seus projetos 
e, neste momento, 57 aprendizes estão 
tendo a mesma oportunidade. A meta é 
oportunizar o maior número possível de 

Assprom promove protagonismo juvenil 
e empreendedorismo por meio do eZAPe!

adolescentes e jovens ao longo deste ano, 
colocando em prática a missão do progra-
ma que é dotar o jovem de uma fi losofi a de 
vida que seja funcional com a sua emanci-
pação pessoal, social e produtiva.

As aprendizas Juliana Santos e Ellen 
Gonçalves falam sobre a experiência de 
participar do eZAPe!. “O Programa está 
nos incentivando a nos tornarmos gran-
des empreendedores. Nos ensina como e 
quando começar um projeto, a trabalhar 
em grupo, a resolver questões do dia a dia, 
a ser grandes profi ssionais”, ressaltam.

pontos disponibilizados. Também é pre-
ciso de garrafas PET de dois litros para 
colocar os lacres. A colaboração e a so-
lidariedade de todos é fundamental para 
ajudar muitas pessoas.

Aprendizes durante capacitação
sobre empreendedorismo
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REPORTAGEM  DE  CAPA

Os desafi os e as recompensas de 
conciliar os papéis de mãe e profi ssional

Ser mãe e manter uma carreira profi ssional, ao mesmo tempo, não é fácil, 
mas é possível e gratifi cante. É o que dizem as entrevistadas desta edição 
do Jornal da Assprom. Mães com histórias que unem persistência, deter-
minação, organização e, claro, muito amor.

Kátia Cilene Lucas de Almeida
(gerente de RH do DEER/MG) 
A rotina de Kátia começa cedo. Antes das 
seis da manhã ela está de pé para fazer o 
café da manhã para a fi lha Thaíssa de Al-
meida e se arrumar para o trabalho. Termi-
na de se maquiar já no estacionamento do 
Departamento de Edifi cações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG), onde 
coordena a Gerência de Recursos Humanos.

Reuniões, planejamentos e uma gestão 
que abrange cerca de 70 pessoas são al-
gumas das responsabilidades de Kátia. 
“Minha gravidez aconteceu num momen-
to delicado, apenas cinco meses após eu 
assumir a gerência. Tive uma gestação de 
risco e foi um momento muito difícil para 
mim. Não foi nada fácil”, conta. 

Ao longo de sua carreira, Kátia diz que 
abriu mão de muitas coisas: “Já fui convi-
dada para o cargo de diretora e recusei. É 
uma opção minha de vida”.

Para quem considera que o trabalho afasta 
mães e fi lhos, Kátia diz que com ela acon-
teceu o contrário. “No meu caso, o trabalho 
enriqueceu o relacionamento de mãe e fi -
lha. Não podemos nos privar da carreira, em 
detrimento de um amor exclusivo, porque 
temos de pensar no futuro. Acredito que o 
fato de ser mãe não é impeditivo para você 
alcançar o sucesso. Mas admiro também 
quem opta por se dedicar à maternidade 
exclusivamente. São duas escolhas muito 
difíceis. Na relação com minha fi lha, essa 
escolha  se tornou um incentivo porque ela 
sempre me fala que tem orgulho da mãe 
que tem. Uma mãe que batalha pelo seu 

espaço no mercado de trabalho e isso é 
muito importante para mim”, destaca. 

Daniela Flávia da Silva 
(empreendedora)
Desde que sua fi lha Camila Cristina Silva 
entrou na Assprom, Daniela participou de 
várias ofi cinas de geração de renda e cur-
sos de capacitação. “Trabalhei por 16 anos 
com carteira assinada e, atualmente, sou 
profi ssional autônoma. Faço consertos de 
telefones, que aprendi no Curso de Manu-
tenção em Celulares.  Ajudo muitos vizinhos 
ensinando o que aprendi no curso de infor-
mática e editando currículos para quem me 
procura”, ressalta. 

Para Daniela, conciliar o papel de empreen-
dedora e de mãe é uma questão muito im-
portante. “Fui mãe ainda muito jovem e tive 
que criar sozinha minha estrutura familiar. 
Meu propósito é, e sempre foi, dar às minhas 
fi lhas uma criação diferente da que tive. 
Nosso desafi o é dedicar tempo ao trabalho, 
sem perder fases importantes da vida de 
nossos fi lhos. Hoje me sinto realizada, com 
o caminho que decidi traçar, e feliz pelo ca-
rinho que as minhas fi lhas me dão”, conclui.

Lorrayne Caroline Ferreira
(estagiária do Banco Mercantil do Brasil)
Conciliar tempo e ter tranquilidade emo-
cional para estar no trabalho e em casa 
como mãe é o maior desafi o de Lorrayne. 
“É preciso ser determinada e ter foco para 
não ter prejuízos profi ssionais e ser uma 
boa mãe. Além disso, saber administrar o 
tempo é fundamental. As pressões sociais 

têm grande peso, os questionamentos so-
bre a necessidade de voltar ao trabalho e 
se dedicar à maternidade, também não são 
nada fáceis”, pondera.

Para Lorrayne também não foi fácil deixar 
a fi lha Luna Ferreira para voltar ao traba-
lho. “Chorei por dias, era uma culpa enor-
me, mas hoje vejo que voltar à rotina de 
trabalho é um passo importante, pois a 
estima da mulher moderna também está 
relacionada com a valorização profi ssional 
e com a responsabilidade em dar uma vida 
melhor para ela e para sua família. Tudo is-
so se torna um fator importante para lidar 
com essa situação”, e acrescenta: “Quando 
a mulher se torna mãe, ela acaba aprimo-
rando habilidades  como estabelecer boas 
relações interpessoais, driblar diferenças 
pessoais; desenvolver mais a sensibilida-
de; além de fazer melhor a gestão do tem-
po e ter senso de urgência”, destaca.

Lorrayne completa que a maternidade 
também permite desenvolver o autoco-
nhecimento que, para ela, é fundamental 
para o progresso na carreira: “Aprende-
mos a realizar várias tarefas e funções ao 
mesmo tempo e todas essas habilidades, 
com a chegada de um fi lho, promovem o 
amadurecimento quase que instantâneo. 
Hoje, percebo o quanto nossos fi lhos nos 
tornam profi ssionais muito melhores”. 

Damares Rodrigues Reis
(coordenadora de Pessoal da Concremat)
Dois fi lhos, dois enteados e um neto. Da-
mares, que já tem os fi lhos criados, se 
dedica a aproveitar, ao máximo, cada se-
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Os desafi os e as recompensas de 
conciliar os papéis de mãe e profi ssional

nidade e da vida profi ssional, Damares dá 
um conselho: “Crie bem os seus fi lhos, de-
dique todo o tempo disponível a eles. As-
sim consegui aproveitar cada fase da vida 
de meus fi lhos, conciliando a maternidade 
com a atividade profi ssional. Hoje, com os 
fi lhos independentes, ela busca estar sem-
pre atualizada para manter a proximidade 
com as novas gerações e preservar os 
bons momentos em família.

gundo com o neto. Ela garante que, para 
conciliar maternidade e carreira profi ssio-
nal, é preciso equilíbrio. “Manter a harmonia 
entre o trabalho e a dedicação aos fi lhos é a 
principal ferramenta para dar certo. A con-
fi ança na maternidade demora e ela contri-
bui muito para o sucesso profi ssional. Só 
consigo focar no meu trabalho se tenho 
certeza de que fi z o meu melhor e o meu 
máximo como mãe naquele dia”, afi rma.

Damares relembra partes importantes 
da sua trajetória de mãe e profi ssional: 
“Trabalho desde os 16 anos e nunca pa-
rei desde então. Trabalhei por 20 anos na 
mesma empresa. Foi durante esse tempo 
que casei, tive meus fi lhos e os criei. E foi 
tudo muito tranquilo, pois na empresa tive 
muito apoio para viver minha maternidade 
plenamente”. 

Para as mães que estão no início da mater-

Daniela Flávia 
(blusa verde) com 
suas fi lhas e neta

Kátia Cilene com sua 
fi lha e companheira 
Thaíssa

Lorrayne curte a 
maternidade com
a pequena Luna

Damares, em seu 

casamento, ao lado dos 

fi lhos, enteados e neto
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Para adolescentes trabalhadores

Para ex-adolescentes trabalhadores

Para aprendizes

Para ex-aprendizes

Para pais ou familiares

**Sede: Assprom, Rua dos Guajajaras, 43 - Boa Viagem

CURSOS,  OFICINAS  E  EVENTOS

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 16/05 (17h às 19h)
• 13/06 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: Sede da Assprom
• 08/06, 15/06, 18/05, 29/06,  

06/07 e 13/07 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excel básico

• LOCAL: Sede da Assprom
• 07/05 a 09/05 (8h30 às 11h30)
• 28/05 a 30/05 (13h30 às 16h30)
• 08/06 e 15/06 (8h às 12h - Sábados)
• 17/06 a 19/06 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1591

Excelência no atendimento ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 04/05, 11/05, 18/05 e 25/05 (8h às 12h)
• 11/06 a 14/06 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: Sede da Assprom
• 14/05 a 17/05 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 08/05 e 09/05 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

• LOCAL: Sede da Assprom
• 16/05 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de filtro dos sonhos

• LOCAL: Sede da Assprom
• 28/05 (9h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Exposição - Oficina de 
Convivência Festejar

• LOCAL: Sede da Assprom
• 22/05 a 24/05 (13h às 17h) 
• 17/06 a 19/06 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

• LOCAL: Sede da Assprom
• 21/05 (13h30 às 16h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Workshop sobre mercado de trabalho

• LOCAL: Sede da Assprom
• 24/05 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de minitoalha de mesa

Sessão de cinema comentada
• LOCAL: Shopping Cidade
• 18/05 (12h às 18h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1585

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

Oficina de caneta decorada
• LOCAL: Sede da Assprom
• 20/05 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

• LOCAL: Sede da Assprom
• DATA: de segunda a sexta
• HORÁRIOS: variados
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Digitação, Windows 8, Internet 2.0,  
Word 2013 e Excel 2013

• LOCAL: Sede da Assprom
• 21/05 a 24/05 (8h às 12h)
• 25/06 a 28/06 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

• LOCAL: Senac - Feira das Profissões
• 14/05 (12h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita técnica 

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

• LOCAL: Sede da Assprom
• 11/06 a 14/06 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

• LOCAL: TV Alterosa
• 28/06 (12h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita técnica 



9MAIO 2019

JORNAL DA ASSPROM: Conte-nos um 
pouco de sua história.

EVANDRO NUNES: Sou ator, professor 
e diretor de teatro, contador de história, 
pedagogo, especialista em promoção da 
igualdade étnico-racial dentro das escolas, 
pós-graduando em Pesquisa e Ensino da 
Arte e Cultura, e mestrando em Educação. 
Trabalho com arte há 26 anos em Belo Ho-
rizonte e Santa Luzia.

JA: Como a arte aconteceu em sua vida?

EN: A arte entra em minha vida a partir 
de uma brincadeira feita pela minha irmã, 
meus amigos e vizinhos. Sempre come-
morávamos datas como dia das mães e 
dia dos pais com uma apresentação artís-
tica, que minha irmã nos ensaiava e apre-
sentávamos. A brincadeira foi fi cando sé-
ria, chegamos até a nos apresentar em um 
programa infantil mineiro, A Tia Dulce. De-

A tradicional Copa União de Futebol de Campo Masculino já começou com muita 
bola no pé. As partidas aconteceram no Campo do Ferroviário (Avenida dos Andradas, 
5905 - Horto), durante toda manhã. A competição teve início no dia 4 de maio. 

Os adolescentes foram muito criativos e, neste ano, escolheram os nomes: Unidos da 
C.A, DEER, Fórum, Guerreiros da União, União dos Cria, River Preto, Meninos da Vila e 
União MDP. 

Os jogos são realizados aos sábados. A grande fi nal está prevista para o dia 1º de 
junho. Traga a sua família e venha prestigiar grandes jogos.

HISTÓRIA  DE  VIDA

FUTEBOL

pois, já na minha adolescência, entro pa-
ra o teatro na minha cidade, Santa Luzia. 
Passo a integrar a ‘Cia. Novamente’. Em 
1998, conheço o Teatro Negro e Atitude e, 
por isso, passo a construir uma identida-
de étnico-racial de forma positiva. Desde 
então, tudo que faço, sempre há o recor-
te em raça e sexualidade. Hoje, trabalho, 
também, com formação de professores e 
coordeno o Núcleo de Mobilização e Edu-
cação Popular da Gabinetona, das Verea-
doras Cida Falabella e Bela Gonçalves.

JA: Como foi seu ingresso na Assprom? 

EN: Entrei para a Assprom, num momen-
to em que começava a se implantar, em 
BH, o estacionamento rotativo. Trabalhei 
na empresa Riccio, responsável pela im-
plementação desse sistema na capital, 
até meus 18 anos. Conheci muitos ado-
lescentes e nos tornamos amigos. Na 
Associação, tive muitas experiências que 
marcaram a minha vida. 

JA: O que fez após o seu desligamento? 

EN: Quando saí, fi z um teste na Adservis e 
passei. Fui trabalhar no Hospital IPSEMG.

JA: Fale um pouco sobre o tema da sua 
dissertação e o que você espera desen-
volver a partir disso?  

EN: Minha dissertação é sobre o tema 
“Teatro Negro e Atitude: corpos negros na 
cena em Belo Horizonte nos anos 90”. Fala 
sobre um grupo de teatro que completou 
26 anos de atividades na capital mineira. 
Grupo este, que foi o responsável por abrir 

caminhos para vários outros grupos e 
ações em BH. A partir da dissertação, bus-
co entender os modos pedagógicos que o 
Teatro Negro e Atitude imprimiu na cidade 
e de que forma a estética e poética desses 
modos podem ajudar no processo da arte 
e educação formal e informal.

JA: Qual a importância do teatro e
da arte na formação dos jovens?  

EN: A arte faz com que o sujeito tenha 
novos horizontes, rompa com os paradig-
mas já estabelecidos e com o binarismo 
do ser. Possibilita que o sujeito seja faze-
dor de sua própria história e que, portanto, 
se empodere de si.

Já começou a Copa União 2019

Foto: Danni Pitanga

evandro nunes de lima (foto), 43 anos, 
ex-adolescente trabalhador, conta co-
mo a arte contribuiu para a escolha da 
profi ssão

“A arte possibilita que o sujeito 
seja fazedor de sua própria história” 

9

A tradicional Copa União de Futebol de Campo Masculino já começou com muita 
bola no pé. As partidas aconteceram no Campo do Ferroviário (Avenida dos Andradas, 

Os adolescentes foram muito criativos e, neste ano, escolheram os nomes: Unidos da 
C.A, DEER, Fórum, Guerreiros da União, União dos Cria, River Preto, Meninos da Vila e 

Os jogos são realizados aos sábados. A grande fi nal está prevista para o dia 1º de 

Evandro Nunes e a Profª. Drª.
 Carmen Lucia Eiterer, convidam 

para a defesa de Dissertação:

TEATRO NEGRO
E ATITUDE: CORPOS 
NEGROS NA CENA 

EM BELO HORIZONTE
7 de junho, às 14h, no Centro de 
Referência da Cultura Popular e 

Tradicional Lagoa do Nado 
(Rua Ministro Hermenegildo de 
Barros, 904 - Itapoã - BH/MG) 

Programa de pós-Graduação da FAE-UFMG
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ENTREVISTA

Solidariedade na lata: Conheça Julia 
Macedo do Projeto Lacre do Bem

JORNAL DA ASSPROM: Antes de come-
çarmos a falar do seu projeto, conte um 
pouco de sua história. Quem é a Julia?

JULIA MACEDO: Sou uma menina um pou-
co tímida, mas que ama fotos, Instagram e 
Tumblr, assim como a maioria das minhas 
amigas. Sempre estou rodeada pela minha 
família que sempre me incentiva a me de-
senvolver e apoiar as minhas iniciativas. 
Juntos, gostamos muito de passear, par-
ticipar de atividades culturais, viajar, ajudar 
quem mais precisa.

JA: Como surgiu a ideia de juntar lacres 
para reciclar e comprar cadeiras de rodas?  

JM: Durante uma visita em uma creche em 
Belo Horizonte, para fazer uma doação, vi 
que lá eles precisavam de cadeiras de ro-
das. Lembrei que vi uma campanha pare-
cida durante uma viagem. Foi então, que, 
com o apoio dos meus familiares, comecei 
a juntar os lacres que via pela rua, na esco-
la e em qualquer outro lugar que ia. Todos 
passaram a me ajudar nessa missão e as-
sim, em 2013, tudo começou.

JA: Nestes seis anos de Projeto, foi pos-
sível ajudar quantas pessoas e quantas 
garrafas foram necessárias? 

JM: Até o momento, já doamos 440 ca-
deiras de rodas para quem mais precisa. 
Desse total, algumas foram doadas por 
empresas parceiras e pessoas que resol-
veram adotar um dos pedidos da nossa 
fi la, então nem todas precisaram de lacres 
para serem adquiridas. Para comprar uma 
cadeira, precisamos de ter, em média, 140 

garrafas pets cheias de lacre.

JA: O Projeto já passou por algus momen-
tos difíceis?

JM: Na verdade, a gente sempre passa por 
esses momentos. Manter um projeto social 
sem fi ns lucrativos e sem apoio fi nanceiro 
é sempre muito complicado, pois depen-
demos da ajuda de voluntários, empresas 
e pessoas muito caridosas, espalhadas 
por todo o Brasil, para nos ajudarem nessa 
missão. Mas a nossa vontade de ajudar o 
próximo é sempre maior que qualquer uma 
das barreiras que surgem para a gente e, 
por isso, mantemos o Lacre do Bem com 
muito amor e dedicação.

JA: Você, aos 12 anos, lançou um livro 
contando sua história. Qual foi seu obje-
tivo?

JM: Foi muito emocionante! Contei com a 
ajuda da Maria Alice Lacerda, escritora que 
fez a redação fi nal. Além de apresentar a 
minha ideia e os frutos deste Projeto para 
todo mundo, eu ainda pude incentivar a lei-
tura. Infelizmente, as pessoas têm perdido 
esse maravilhoso hábito e senti que pode-
ria ajudar a mudar isso, até mesmo como 
exemplo para as crianças que, com pouco 
podemos fazer muito.

JA: A Assprom é parceira do Lacre do Bem 
e tem mais de 3 mil adolescentes. O que 
você acha deste engajamento?

JM: Maravilhoso poder contar com a 
Assprom, com tantos ajudantes do Lacre 

Idealizadora do Lacre do Bem, Julia Macedo, fala sobre a criação e 
a importância do Projeto na vida das pessoas com necessidades 
especiais. A jovem, de 14 anos, já escreveu um livro e foi vencedora 
do Prêmio Bom Exemplo da Rede Globo, em 2014. 

Julia Macedo mantém campanha
para conseguir cadeiras de rodas

    Confi ra esta entrevista, também, no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!

Foto: Stael Cascelli

do Bem multiplicando os lacres e as cadei-
ras de rodas, nós somos a mudança que 
o Brasil precisa, o futuro se constrói e se 
transforma com atitudes de agora. 

JA: Hoje, aos 14 anos, o que te move a 
continuar com este projeto? Quais são as 
suas expectativas?

JM: A motivação é sempre a vontade de 
ajudar quem mais precisa porque vive-
mos uma realidade muito difícil e desigual 
no Brasil. Enquanto tivermos apoiadores, 
vamos fazer de tudo para manter essa 
nossa corrente do bem.

Eu ainda tenho muito a aprender, a pensar 
e a me desenvolver. Estou começando a 
adolescência, cheia de responsabilidades 
na escola e preciso focar nisso para ser 
uma pessoa ainda melhor, realizar outros 
sonhos e idealizar novos projetos.
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NOSSA  VOZ

Capacitação é essencial 
na vida dos jovens 
A Assprom é uma entidade fi lantrópica, 
cujo objetivo é promover a inserção de 
jovens e adolescentes no mundo do tra-
balho. Mas, será que apenas incluí-los 
em um ‘mundo diferente’ é a solução? 
Certamente, não. E pensando nisso, a en-
tidade realiza essa inserção por meio da 
capacitação e da realização de diversas 
atividades, que promovem a formação 
integral de adolescentes trabalhadores e 
aprendizes.

Os Programas da Assprom oferecem 
vários cursos para que o jovem seja me-
lhor capacitado e tenha chances reais de 

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

Jovens Jornalistas entrevistam
o aprendiz Adriano Márcio

conquistar uma vaga de emprego. Essa 
experiência é essencial para que muitos 
jovens e adolescentes tenham a oportu-
nidade de iniciar sua jornada profi ssional 
de forma efetiva. 

A maioria dos adolescentes trabalhado-
res e aprendizes da Assprom enfrenta 
uma situação de vulnerabilidade social, e 
a oportunidade proporcionada nos Pro-
gramas da Assprom, em parceria com 
instituições públicas e empresas priva-
das, contribui para que eles se tornem 
cidadãos e profi ssionais plenos, inseri-
dos no mundo do trabalho.

NOSSA VOZ: O que você sentiu ao ser es-
colhido para participar do Programa de 
Aprendizagem da Assprom?

ADRIANO MÁRCIO: Senti um conforto, 
uma sensação de felicidade por participar 
de algo que pode mudar minha vida 

NV: O que a Assprom signifi ca pra você? 

AM: A Assprom faz mais que promover  
um Programa de Aprendizagem. Ela é um 

Aprendiz fala sobre formação 
integral da Assprom

O Projeto do Novo Emprego (Pronem) 
é uma atividade exclusiva da Assprom, 
cujo objetivo é preparar adolescentes 
para encaminhá-los a novas oportuni-
dades de emprego. 

Danielle Fonseca, responsável pelo 
Projeto, afi rma que ele foi criado a par-
tir da necessidade de ajudar o jovem 
na fase de desligamento da Associa-
ção. “Ficavam duas perguntas: como 
preparar os jovens para a fase de des-
ligamento? E como auxiliá-los, após a 
saída da instituição? O Pronem veio 
preencher essas lacunas e dar mais 
esse apoio a ex-adolescentes traba-
lhadores e ex-aprendizes”, enfatiza.

A partir do Projeto, os jovens rece-
bem diversas orientações para en-
trevista de emprego, escolha pro-
fi ssional e preparação do currículo. 
Além disso, a Associação conta com 
importantes parceiros em diversas 
áreas, que contratam ex-adolescen-
tes trabalhadores e ex-aprendizes. 

Desde 1998, o Pronem foi responsá-
vel pela recolocação de centenas de 
jovens no mundo do trabalho. So-
mente em 2018 e 2019 (até abril), já 
são cerca de 39 aprovados em vagas 
de emprego.

Para participar do Projeto, é neces-
sário que o jovem tenha se desligado 
da entidade há 6 meses, no máximo, 
além de ter tido bom desempenho e 
ter participado dos cursos promovi-
dos pela Assprom, durante seu perí-
odo na instituição.

Projeto exclusivo da 
Assprom promove 
recolocação no 
mercado de trabalho

lugar cheio de conhecimento e de pessoas 
que absorvem esse conhecimento.

NV: Você acha que sem a Aprendizagem
é possivel ter chances no mercado de tra-
balho?

AM: Não, pois a Aprendizagem é a base de 
todo aprendizado e formação.  

NV: O que você aprendeu com a Assprom?

AM: Além de atividades profi ssionalizan-
tes, também aprendi a conviver com as 
pessoas, a ter responsabilidade. Além dis-
so, a Aprendizagem mudou minha visão 
do mundo, principalmente em relação às 
questões fi nanceiras.

NV: Como você acha que será a sua vida 
ao sair da Assprom?

AM: Com tudo o que aprendi aqui, conside-
ro que não terei tantos problemas para con-
seguir outras oportunidades de emprego.

Micheli Ingrid e Michelle Vitoria, participantes do Projeto Jovens 
Jornalistas, entrevistaram o aprendiz Adriano Márcio dos Reis, 
que falou sobre a importância da Aprendizagem em sua vida

Após o desligamento na Assprom é 
necessário agendar a entrevista para 
cadastramento no Pronem, pelo tele-
fone (31) 3207-5632.

Como participar do Pronem?
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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 

“Os meus amigos e eu gostaríamos muito que o Jornal publicasse nossa 
foto no curso de Português. Esse dia foi muito especial e seria bom recordar 
este momento”. Amanda Danielle Oliveira, adolescente trabalhadora

“Um dia de confraternização do ‘amigo chocolate’, junto com os 
funcionários do Hospital Risoleta Tolentino Neves”. 
Maria Eunice Rodrigues, aprendiza da turma 008/2018

“Realizamos visita ao Senac no dia 09/04/19. Tivemos limpeza 

de pele com a turma de estética e visita guiada pela cozinha, bar 

e restaurante-escola”. Turma 22/2018

Visita à Gruta de 
Maquiné e Museu 
Guimarães Rosa/
Cordisburgo-MG, 
em 23/04/19, com 
adolescentes 
trabalhadores e 
aprendizes

“Ofi cina de Informação Profi ssional. Queremos sair no 

Jornal da Assprom”. Turma 04/2019

Aprendizes posam com blusas da Assprom, de diferentes 

anos, que representam um pouco da história da instituição


