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São fundamentos da Constituição 
da República/1988: Art. 1º - III - a 
dignidade da pessoa humana; IV - 
os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa. Art. 3º - I - construir 
uma sociedade livre, justa e soli-
dária; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desi-
gualdades sociais e regionais.
A Missão da ASSPROM tem por ob-
jetivo criar oportunidades do “pri-
meiro emprego” aos adolescentes 
e jovens em situação de risco e vul-
nerabilidade social. Mais de 90.0O0 
já participaram dos Programas de 
formação profi ssional, e dos Projetos complementares objetivando for-
mação ética e pessoal. 
A orientação técnica oferecida, diariamente, aos adolescentes e jovens, 
os cursos de formação curricular como inclusão digital, robótica, em-
preendedorismo, inglês/espanhol, o acompanhamento da frequência e 
rendimento na escola, e se necessário o reforço escolar, etc.; o incenti-
vo às manifestações culturais (poesia, contos, teatro, música, excursões, 
visitas orientadas às cidades históricas, concurso de desenho, etc). e à 
prática do esporte educativo (futebol masculino são 350 e futsal femini-
no são 110) desenvolvendo as habilidades e competências e dão asas à 
criatividade dos participantes, aprimorando o inter-relacionamento nas 
comunidades e com milhares de funcionários públicos, empresários e 
trabalhadores dos mais diversos setores produtivos em Minas Gerais. 
As atividades socioeducativas da ASSPROM, desenvolvidas em Parce-
ria efetiva com o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério 
Público/MG, a Assembleia Legislativa, o Município de Belo Horizonte, o 
Tribunal de Contas, a Câmara Municipal/BH, Petrobras e mais 392 em-
presas privadas, são executadas em 109 Comarcas.  
Milhares desses jovens e adolescentes conquistaram destaques escola-
res e profi ssionais e se tornaram cidadãos conscientes, críticos respon-
sáveis e formadores de opiniões capazes de transformar a cruel, injusta e 
desigual realidade social brasileira. 
A responsabilidade social é dos governos, dos empresários, educadores e 
da sociedade como um todo!  

Assprom Ofi cial 

asspromofi cial

Assprom Ofi cial 

Homenagem

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

CONTATO:

(31) 3263-1538

QUER CONTRATAR 
APRENDIZES DA 

ASSPROM?

O presidente Carlos Cateb participa do livro em ho-
menagem ao professor Roque Camêllo, organiza-
do pelo Conselheiro Honorário do Instituto Roque 
Camêllo, Mário de Lima Guerra. Roque Camêllo foi 
Presidente da Academia Marianense de Letras.



3JUNHO 2019

Assprom e MPMG homenageiam 
adolescentes destaques profi ssionais

RECONHECIMENTO

A Assprom, em parceria com a Pro-
curadoria Geral de Justiça (PGJ), pre-
miou, no dia 17 de maio, 27 adolescen-
tes trabalhadores que se destacaram 
nos estudos e no trabalho em 2018.

A sexta Solenidade de Premiação dos 
Adolescentes Destaques Profi ssionais 
da PGJ contou com a participação do 
Presidente da Assprom, Carlos Cateb; 
do Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Administrativo do Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG), Dr. Heleno Rosa 
Portes; da Coordenadora dos adoles-
centes trabalhadores, Roselina Maciel; 
do Superintendente de Gestão Adminis-
trativa do MPMG, Matheus de Oliveira 
Dande; da Coordenadora da Diretoria de 
Terceirização do MPMG, Ana Regina Ri-
beiro, além de funcionários da Assprom 
e familiares dos adolescentes.

Carlos Cateb afi rmou que o evento 
é uma grande oportunidade para re-
conhecer a dedicação e os esforços 
dos adolescentes: “Vocês estão des-
taques porque cumpriram a parte da 
sua responsabilidade e tiveram von-
tade de fazer o melhor. Tenho certeza 
de que vocês vencerão e conquistarão 
os seus ideais. Não parem de estudar, 
pois estudo é fundamental. Nós esta-
mos a serviço de vocês, da sociedade, 
principalmente daqueles que não são 
nascidos em berço de ouro. A Asso-
ciação procura, ao longo de seus 43 
anos, fazer a inclusão e participar des-
te trabalho, desta caminhada de cada 
um de vocês”.

Para Matheus Dande, a oportunidade 
do primeiro emprego é um importante 
instrumento de transformação social. 
“Ressalto aqui o privilégio que vocês 
têm com essa maravilhosa oportuni-
dade. Tem muita gente que gostaria 
de ter uma chance como essa e por 
questões diversas não tem acesso, 
por isso, a maior premiação que vo-
cês têm hoje é estarem aqui podendo 
conviver em um ambiente profi ssional, 
aprender, fazer cursos. Então, aprovei-
tem essa oportunidade e tomem isso 

como um prêmio”, frisou. 

Dr. Heleno Rosa relembrou que o Pro-
grama de Aprendizagem permitiu a 
mudança em sua vida. “No ano pas-
sado, disse para os adolescentes, aqui 
presentes, da minha alegria de estar 
aqui, principalmente, porque, já fui um 
aprendiz. E isso foi determinante em 
minha vida. Daí em diante, não parei, já 
são 44 anos de trabalho ininterrupto. E 
por isso, me sinto exatamente igual a 
vocês e é bom a gente ser reconheci-
do porque todos nós temos a oportu-
nidade e a possibilidade de atingir os 
nossos objetivos, basta ter vontade e 
persistência. Não podemos parar nun-
ca de estudar, de aprender e de manter 
boas relações no ambiente de traba-
lho. Talvez, os jovens não consigam 
continuar no MPMG, mas aqui vocês 
podem construir boas relações profi s-
sionais e, amanhã, poderão trabalhar 

em uma empresa ou no escritório de 
alguém que saiu daqui. Essas relações 
poderão ajudar a atingir os seus obje-
tivos. Desejo a todos muito sucesso”, 
destacou. 

Dentre os critérios, foram seleciona-
dos os jovens que se destacaram por 
seus índices de aproveitamento na ca-
pacitação profi ssional, desempenho 
profi ssional, cumprimento de regras, 
compromisso com as atividades, pon-
tualidade e frequência às aulas. Os 
adolescentes trabalhadores Augusto 
Carvalho Silva, Carlos Junio Marques 
Bezerra e Ana Carolina Martins Barbo-
za foram os três primeiros colocados 
na classifi cação. “Fiquei muito feliz 
com a notícia. É muito bom ser reco-
nhecido pelo meu potencial, talento e 
trabalho realizado, pois fi ca em nós a 
sensação do dever cumprido”, come-
morou o adolescente Augusto.

Adolescentes destaques exibem seus certifi cados

Procurador-Geral Adjunto Administrativo
Dr. Heleno Rosa conta como a 
Aprendizagem mudou a sua vida

Presidente Carlos Cateb parabeniza os 
destaques e reforça a importância dos estudos
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PARTICIPAÇÃO

Ofi cina leva debate sobre o
trabalho infantil para as escolas

Nos dias 9 e 10 de maio, aconteceu 
a Ofi cina do Projeto Resgate a In-
fância - Eixo Educação 2019, pro-

movida pelo Ministério Público do Traba-
lho em Minas Gerais (MPT-MG). A Ofi cina 
é uma das etapas do Projeto, cujo objetivo 
é promover o debate sobre a exploração 
do trabalho infantil e formas de prevenção, 
conscientizar a sociedade, formar multipli-
cadores no ambiente escolar e proteger o 
trabalho adolescente.

O evento reuniu profi ssionais da educação 

e integrantes da rede de proteção à criança 
e ao adolescente. A Assprom foi represen-
tada pela assessora de Gestão Estratégica, 
Regina Mendes.

A Coordenadora Regional da Coordinfân-
cia, responsável pelo Projeto em Minas 
Gerais, Procuradora do Trabalho, Lucia-
na Coutinho, mostrou o panorama do 
trabalho infantil no Brasil e no Estado. 
“Este encontro foi uma oportunidade de 
transformar profi ssionais da educação 
em multiplicadores dentro do ambiente 

escolar. É importante que eles discutam 
sobre o trabalho infantil com os alunos, 
sensibilizando todos os envolvidos para o 
problema”, destaca. 

Sobre o Projeto
O Projeto Resgate a Infância envolve três 
eixos de atuação: educação, aprendizagem 
profi ssional e políticas públicas de apoio à 
infância. O eixo Educação vem sendo de-
senvolvido no Ensino Fundamental, nas  
escolas da rede pública.

Procuradora Luciana Coutinho apresentou um 
panorama sobre o trabalho infantil

12 de junho: “Criança não deve
trabalhar, infância é para sonhar”
Adolescentes e jovens da Assprom partici-
pam, anualmente, de diversas manifesta-
ções e atividades, por ocasião do Dia Mun-
dial contra o Trabalho Infantil, instituído no 
dia 12 de junho, pela Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), em 2002. 

Neste ano, o mote da campanha é “Criança 
não deve trabalhar, infância é para sonhar”. 
As mobilizações são realizadas em parce-
ria com os Fóruns Estaduais de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil e Pro-
teção ao Adolescente Trabalhador e suas 

entidades membros, da qual a Assprom 
faz parte. 

Segundo a coordenadora do Fectipa/MG, 
Elvira Cosendey, os números ainda são 
alarmantes. “O Fectipa/MG participou da 
elaboração e da divulgação da campanha 
e, agora, da mobilização, buscando sem-
pre motivar os seus membros a replicar 
a hashtag #infanciasemtrabalho. Dessa 
forma, queremos alertar a sociedade sobre 
este sério problema que ainda ocorre no 
Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) 2016, 
são 2.400.000 crianças e adolescentes na 
faixa etária de 10 a 17 anos em situação 
de trabalho. Em MG, na mesma faixa etária, 
são 298.000 mil”, enfatiza.

www.fnpeti.org.br/12dejunho

Assessora da Assprom, Regina Mendes, 
representou a entidade no evento

Durante as palestras, os participantes 
estiveram atentos aos temas abordados

O material de divulgação e 
demais informações sobre a 

Campanha estão disponíveis no site:
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Aprendizes aprendem Matemática 
fotografando o Parque Municipal
Que tal aprender Matemática tirando fotos? 
Foi assim que 50 aprendizes puderam assi-
milar os conceitos desafi adores da discipli-
na, ao participarem do projeto Fotografando 
a Matemática da Assprom, em maio. 

A atividade foi uma iniciativa da instrutora, 
Lorrayne Costa, cujo intuito foi o de des-
pertar o interesse dos jovens que não pos-
suem entusiasmo pela matéria. “Quando 
comecei a pensar em algo que fi zesse os 
aprendizes refletirem sobre a Matemática 
como parte do cotidiano, logo me veio a 
mente a fotografi a. A maioria vive tirando 
‘selfs’. Então, foi só agregar um hábito ao 
conhecimento adquirido”, ressalta. 

ATIVIDADES  INOVADORAS

No Parque Municipal Américo Renné Gian-
netti, os jovens se dividiram em grupos e 
fi zeram diversas fotos. “Mostrar a eles a 
aplicação da Geometria no ambiente do 
Parque foi uma realização como instruto-
ra. A frase que mais escuto é ‘eu nunca vou 
usar Matemática na minha vida’ e vê-los 
ali, compartilhando a experiência de ‘en-
xergar’ a Matemática em tudo foi incrível”, 
acrescenta Lorrayne. 

Nesse Projeto, os aprendizes também pu-
deram adquirir noções de fotografi a como 
iluminação, ângulo, uso de diagonais, qua-
lidade e tempo de registro. Cada um des-
ses requisitos foi defi nido e exemplifi cado 

A criação de um protótipo de robô surpre-
endeu todos os funcionários da Assprom 
por sua originalidade. O robô, chamado 
Megatrom, foi exibido, em maio, na sede 
da instituição, pelos adolescentes parti-
cipantes do Curso de Robótica Básica e 
Internet das Coisas (foto), promovido pela 
Associação, em parceria com a Prodabel. 

O adolescente trabalhador da UEMG, Da-
vi Junior Oliveira Silva, participa do curso 
há um mês e conta como teve a ideia de 
criar o robô. “Desde criança, eu gostava de 
desmontar os brinquedos para ver como 
funcionavam. O Megatrom foi feito com 
peças recicláveis, em um mês e, somen-

te, aos sábados e domingos. Utilizei duas 
placas de led para acender o coração e os 
olhos e para fazer a mão dele girar”, conta. 

Para a responsável pelo acompanhamen-
to do curso, Flávia Fontenele, a exposição 
do robô foi uma grande conquista. “Nós 
fi camos orgulhosos ao vermos jovens tão 
bem preparados desenvolvendo um pro-
duto tão legal. Esta apresentação nos trou-
xe muita alegria, pois vemos o quanto eles 
estão engajados nessa nova área”, frisa. 

Jovens organizam exposição de robótica

pela instrutora e a equipe de Comunicação 
da entidade. “Aprendi que a Matemática 
está presente em tudo e tudo isso pode 
ser registrado nas fotos. Também foi mui-
to interessante aprender dicas de fotogra-
fi as e tirar fotos com um pouco mais de 
qualidade”, conta a aprendiza Alice Santos 
Ferreira. 

Para o aprendiz Matheus Henrique Resen-
de a atividade foi diferenciada. “Foi uma 
atividade diferente de tudo que já participei 
na instituição. Existem várias formas de 
aprender a Matemática e vi que a fotogra-
fi a é uma delas. Aprender dessa forma foi 
mais divertido e interessante”, destaca. 

Os aprendizes fi zeram diversos cliques e descobriram muitos ângulos geométricos nas áreas do Parque

Para mais informações e dúvidas, ligue 
para (31) 3207-5640 ou envie um e-mail 
para flaviafontenele@assprom.org.br 
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REPORTAGEM  DE  CAPA

Primeiro emprego promove inclusão social e
transformação na vida de milhares de famílias 

Alongo de seus 43 anos, a 
Assprom executa um rele-
vante trabalho de inclusão 

e responsabilidade social, pois ofe-
rece a oportunidade para adoles-
centes e jovens de ingressarem no 
mundo do trabalho e de conquista-
rem o primeiro emprego. Além dis-
so, proporciona, para as suas famí-
lias, a chance de mudar o cenário 
socioeconômico em que vivem.

A Associação desempenha um importante 
papel de grande relevância política e social, 
por meio de seus programas Adolescente 
Trabalhador e de Aprendizagem. A propos-
ta da instituição é promover a qualifi cação 
de adolescentes e jovens por meio da for-
mação técnico-profi ssional, contribuindo, 
assim para a formação de cidadãos capa-
citados para atuarem em qualquer área ou 
segmento profi ssional. 

Desde a sua criação, a parceria entre a 
Assprom e as empresas privadas e ór-
gãos públicos, destaque para o Governo de 
Minas Gerais, Tribunal de Justiça de MG, 
Assembleia Legislativa de MG, Ministério 

Público de MG, Tribunal de Contas de MG, 
BHTrans, Petrobras, hospitais Mater Dei e 
Madre Teresa, Banco Mercantil e Usiminas, 
proporciona oportunidades de aprendi-
zado profi ssional e crescimento pessoal, 
contribuindo para a transformação social 
e garantindo a conquista da cidadania e a 
formação plena de milhares de adolescen-
tes e jovens. 

Para o Presidente da Associação, Carlos 
Cateb, o apoio dos Parceiros, que assu-
mem o papel de organizações responsá-
veis socialmente, tem sido fundamental 
para manter o trabalho da Assprom. “A 
preocupação dos administradores públi-
cos e privados, ao preservarem as vagas 
destinadas aos nossos adolescentes tra-
balhadores e aprendizes, faz a diferença na 
vida dos milhares de jovens e famílias, que 
precisam e acreditam em uma sociedade 
mais justa, igualitária e cidadã”. 

Nessas quatro décadas, mais de 90 mil 
adolescentes foram atendidos e profi s-
sionalizados. A favorável retrospectiva re-
presenta inúmeras histórias de sucesso, 
seriedade, garra e responsabilidade social.

Ao ingressar na instituição, o adolescente 
percebe as possibilidades de alcançar no-

va condição de vida pessoal e profi ssional. 
Inúmeros são os advogados, delegados de 
polícia, fi sioterapeutas, psicólogos, admi-
nistradores, coordenadores, assessores de 
desembargadores e deputados, e tantas 
outras profi ssões que engrandecem e jus-
tifi cam o trabalho da Assprom. A Juíza do 
Trabalho, Dra. Cláudia Eunice Rodrigues é 
um exemplo dos resultados positivos con-
quistados. Outros exemplos são o vice-
-presidente da Assprom, José Eustáquio 
de Brito, Doutor e Pesquisador em Educa-
ção; o Médico, Gustavo Duarte; e o Dele-
gado de Polícia Civil no Ministério Público, 
Denilson Gomes. 

A Assprom tem como uma de suas prin-
cipais metas zerar a lista de milhares de 
adolescentes cadastrados na entidade, 
que estão aguardando a chance de obter 
uma vaga no mercado de trabalho. Mas, 
para atingir este objetivo, a entidade preci-
sa do apoio do empresariado e dos órgãos 
governamentais estaduais e municipais 
para obter novos postos de trabalho e, as-
sim, fazer com que esses jovens tenham a 
oportunidade de realizarem o sonho de te-
rem uma vida digna, saudável e profi ssio-
nalmente sólida e que possam, também, 
transformar as vidas de seus familiares. 
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Primeiro emprego promove inclusão social e
transformação na vida de milhares de famílias 

#PARCERIADESUCESSO
“A Assprom 
mudou a vida 
do meu fi lho e 
a minha, pois 
tivemos a chance 
de transformar 
nossas histórias. 
Sou um exemplo 
disso. Me ins-
crevi no curso de 
Cuidador de Idosos e o que aprendi lá 
me deu oportunidade de conseguir um 
estágio e ser contratada. Desde então, 
vi realmente o que queria para a minha 
vida. No fi nal do ano, concluo o curso 
de Enfermagem, e sei que é a área que 
quero continuar atuando profi ssional-
mente. Tudo isso devo à Assprom”. 

“É imprescindível que as 
empresas reconheçam a 
importância de se con-
tratar aprendizes. Além 
de a contratação ser 
uma obrigação legal, 
ela também é social. 
A Assprom é uma ins-
tituição estruturada e 
engajada no propósito 
de inclusão, que realiza um trabalho 
bastante completo e auxilia as empre-
sas parceiras em todas as atividades de 
preparação e formação de cada jovem. 
Estamos com a Assprom desde o início 
e a Associação sempre demonstrou ser 
uma parceira de excelência e de transfor-
mação neste trabalho. Indico para todas 
as pessoas que conheço”.

“Os programas da 
Assprom são ótimas 
oportunidades de 
ganhar prática porque 
a maioria dos jovens 
que não consegue um 
emprego é por falta 
de experiência. Na 
entidade, temos a 

chance, não somente de ingres-
sarmos mas também, de nos capaci-
tarmos para conseguirmos permanecer 
neste mercado tão concorrido. A experi-
ência do primeiro emprego me ajudou a 
criar responsabilidade e me trouxe uma 
visão mais ampla de vida. Há duas pa-
lavras para descrever esta experiência: 
compromisso e oportunidade”.

ANA CAROLINA MARTINS BARBOZA, 
adolescente trabalhadora do MPMG

RENATA ELISABETH DE FREITAS, 
mãe do ex-adolescente 
trabalhador Enzo Guilherme

ROSÂNGELA MELGAÇO, 
coordenadora dos aprendizes do Serpro
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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

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 13/06 (17h às 19h)
• 18/07 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: Sede da Assprom
• 08/06 a 13/07 (8h às 12h - sábados)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excel básico

• LOCAL: Sede da Assprom
• 08/06 e 15/06 (8h às 12h -sábados)
• 17/06 a 19/06 (13h30 às 16h30)
• 09/07 e 11/07 (8h30 às 11h30) 
• 23/07 a 25/07 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excelência no atendimento 
ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 11/06 a 14/06 (13h às 17h)
• 15/07 a 18/07 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: Sede da Assprom
• 24/06 a 27/06 (13h às 17h)
• 06, 13, 20 e 27/07 (8h às 12h- sábados) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 12/06 e 13/06 (8h às 12h)
• 17/07 e 18/07 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

• LOCAL: Sede da Assprom
• 13/06 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de boneca em EVA
• LOCAL: Teatro Francisco Nunes
• 08/06 (20 horas) 
• Encontro na Sede, às 18h
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578

Espetáculo Grupo Galpão

• LOCAL: Sede da Assprom
• 17/06 a 19/06 (8h às 12h)
• 09/07 e 11/07 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

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

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

Oficina de enfeite criativo para cabelo
• LOCAL: Sede da Assprom
• 18/06 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

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

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

*interativo

• LOCAL: Sede da Assprom
• 25/06 a 28/06 (12h às 17h)
• 22/07 a 26/07 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

• LOCAL: Salão Escola Equip
• 10/06 a 23/07 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590 *pais                                                              

                         (31) 3263-1591 *adolescentes

Barbeiro

Educação de jovens e adultos
• LOCAL: Sede da Assprom
• 01/06 a 11/12 (18h às 21h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Oficina de Convivência 
Tomara que Caiba

• LOCAL: Sede da Assprom
• 01/07 a 16/09 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES ABERTAS: (31) 3263-1590

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 10/06 a 15/07 (8h às 10h - seg/ter/qua)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

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

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

TATIANA DE FREITAS: Fiz minha inscrição 
e, logo, comecei a trabalhar na Arcadis Lo-
gos, onde minha experiência foi muito po-
sitiva. Aprendi a atuar no ambiente admi-
nistrativo, a cumprir horários e demandas 
de serviço. Essa experiência me fez gostar 
do ambiente empresarial e pensar que es-
sa era a profi ssão que gostaria de seguir.

JA: Quais são os benefícios para os 
jovens participantes do Programa? 

TF: O Programa de Aprendizagem foi um 
divisor de águas na minha vida. Ele me 
proporcionou oportunidades incríveis, co-
mo conhecer lugares e pessoas do mun-
do corporativo, fazer cursos e participar 
do reforço escolar. Além disso, destaco a 
chance dada aos meus pais de fazerem 
cursos na entidade. 

JA: E como você resume sua vida 
antes e depois da Assprom? 

TF: Antes da Assprom, eu era, somente, 
uma adolescente que não queria continu-
ar dependendo dos pais. Depois da Asso-
ciação, me tornei uma jovem determinada 
a trabalhar e estudar. Passei a conhe-
cer as exigências e as oportunidades do 
mercado de trabalho. Aprendi a como me 

HISTÓRIA  DE  VIDA

comportar em uma entrevista de empre-
go e a gerir meu próprio dinheiro, adquiri 
independência fi nanceira e passei a fazer 
planejamentos profi ssionais e pessoais.

JA: Após a Assprom, 
como foi sua trajetória?  

TF: A Assprom me possibilitou a chance 
de fazer um curso de auxiliar administra-
tivo no Senac. Trabalhei no setor adminis-
trativo de um hotel. Quando sai de lá, fi z 
minha inscrição no Projeto do Novo Em-
prego (Pronem) e, logo, fui encaminhada 
para cobrir férias no Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. Depois, pelo Pronem, come-
cei a trabalhar num escritório de Contabili-
dade, que é meu emprego atual. Além dis-
so, me formei como tecnóloga em Gestão 
Financeira.

JA: Qual a importância do Pronem
para os adolescentes e jovens?  

TF: É de extrema importância, porque por 
meio dele temos uma visão de como con-
tinuar no mercado de trabalho, além de ter 
novas oportunidades de emprego. Graças 
ao Pronem, hoje tenho meu emprego.

JA: Fale um pouco sobre o
curso de Gestão Financeira?  

TF: Em todos os cursos que fi z, já tinha 
em mente a área que gostaria de atuar. No 
meu segundo emprego, tive a oportunida-
de de trabalhar no setor. Por se tratar de 
uma formação específi ca e muito valori-
zada no mercado de trabalho, me indica-
ram esse curso. Quando comecei a estu-

dar, me apaixonei, ainda mais, pela área e 
não quis mais largar.

JA: Como é o seu trabalho atual?  

TF: Trabalho em um escritório de contabi-
lidade no setor de legalização de empre-
sas. Muita coisa que aprendi no curso de 
capacitação inicial me auxilia até hoje. Por 
exemplo, conhecer o centro de Belo Hori-
zonte. Por causa do meu trabalho, preciso 
me deslocar e tenho o mapa da cidade na 
cabeça, graças à Assprom.

JA: Quais são seus planos
pessoal e profi ssional?

TF: Tenho muitos planos. Em 2020, meu 
objetivo é começar uma graduação em 
Ciências Contábeis e me manter na área.

Foto: arquivo pessoal
tatiana sousa de freitas (foto), 21 
anos, ex-aprendiza, conta como conse-
guiu, por meio do Pronem, a reinserção 
no mercado de trabalho

ARTESANATO E EMPREENDEDORISMO

“O Programa de Aprendizagem foi
um divisor de águas na minha vida”

Tem novidade na Assprom! Entre julho e 
setembro, a Assprom oferece a Ofi cina de 
Convivência Tomara que Caiba. O nome é 
diferente, a ofi cina também e os partici-
pantes vão adorar! 

Afi nal, quem não gostaria de aprender 

Tem novidade nas Ofi cinas da Assprom
a confeccionar bolsas, nécessaires e 
porta-moedas em tamanhos, materiais 
e modelos diversos? 

Os participantes vão receber certifi ca-
dos, vales-transportes e materiais. O 
aprendizado obtido nessa ofi cina pode 

se tornar uma ótima fonte de renda e 
uma forma de empreendedorismo. uma forma de empreendedorismo. uma forma de empreendedorismo. uma forma de empreendedorismo. 

Se gostou da ideia, faça
sua inscrição pelo telefone:
(31) 3263-1581.
sua inscrição pelo telefone:
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5  DE  JUNHO

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE: 
adote atitudes mais sustentáveis
Junho é mês de pipoca, quentão, quadri-
lha, cachorro-quente e canjica. E sabe do 
que mais? É o mês em que se comemora 
o Dia do Meio Ambiente, no dia cinco. 

Por falar em meio ambiente, vamos fa-
lar de lixo! Pode não ser muito agradável, 
mas é muito importante, num país em que 
são produzidas 78,4 milhões de toneladas 
de resíduos sólidos urbanos, por ano. Es-
ses dados são do Panorama dos Resí-
duos Sólidos no Brasil – 2017, realizado 
pela Associação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública (Abrelpe). É muito lixo 
jogado por aí! 

Por isso, precisamos nos conscientizar 
sobre a produção de resíduos sólidos e 
adotarmos, em nosso dia a dia, medidas 
mais sustentáveis e que benefi ciem o pla-
neta. Agora é hora de falar sobre os 7 R’s 
da sustentabilidade.

• REPENSAR: evite o consumo excessi-
vo. Sempre que for comprar um produ-
to, reflita se, de fato, você precisa da-
quilo. Geralmente, algo desnecessário 
torna-se ‘lixo’ e pode ser descartado de 
forma inadequada.

• RECUSAR: verifi que se a empresa é 
responsável com o meio ambiente, se 
ela não adota práticas que prejudicam 
a natureza como a poluição ambiental 
ou do ar.

• REDUZIR: talvez essa seja a prática 
mais difícil de ser adotada, mas com 
disciplina e consciência é possível 
conseguir. Por exemplo, comprou um 
refrigerante ou suco, evite o uso de ca-
nudo de plástico. Atualmente, há mui-
tos canudos retornáveis disponíveis no 
mercado. Antes de imprimir qualquer 
material, veja se ele não pode ser ge-
rado apenas digitalmente. Adotando 
práticas como essas, você reduz o lixo 
que produz.

• REPARAR: será que aquele produto que 
você tem em casa precisa ser mesmo 
descartado ou ele pode ser conserta-
do? O conserto pode prolongar o uso 
de muitos objetos e evita o excesso de 
descarte nos lixões e na natureza.

• REUTILIZAR: muita gente confunde o 

conceito de reciclagem com a reutiliza-
ção. Reutilizar é aproveitar uma emba-
lagem ou produto para outros fi ns. Por 
exemplo, aquela caixa de bombom toda 
especial, que você ganhou na Páscoa, 
pode virar um porta-jóias. Aqui vale o 
‘use e abuse’ de sua criatividade.

• RECICLAR: o mais conhecido por to-
dos. A regra é, se não deu para reutilizar, 
descarte de maneira correta para que o 
produto possa ser reciclado. A recicla-
gem, geralmente, envolve um processo 
industrial. Latas de alumínio viram ro-
los de alumínio que viram latinhas, de 
novo. Produzir novas latas gasta muito 
mais recursos ambientais que reciclar 
latinhas. Em Belo Horizonte, a SLU faz a 
coleta seletiva e também disponibiliza 
os contêineres para que a população 

faça o descarte correto. Mais informa-
ções: https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/
informacoes/coleta-seletiva.

• REINTEGRAR: o último dos R’s. Reinte-
grar é devolver para a natureza aquilo 
que não pode ser reciclado, como o lixo 
orgânico. Restos de alimentos podem 
virar adubo para as plantas!

ONU Meio Ambiente
Para comemorar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, neste ano, a ONU escolheu co-
mo tema o “Combata a poluição do ar”. A 
campanha está no site da ONU Meio Am-
biente e nas redes sociais da entidade. O 
objetivo é discutir os cuidados que todos 
na sociedade podem ter para diminuir e 
evitar a poluição do ar. Adote um novo esti-
lo de vida e ajude o meio ambiente!
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NOSSA  VOZ

A representatividade e a presença
de negros no mundo do trabalho 

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

Uma festa originada na cultura cristã, que 
teve início na zona rural e caiu no gosto do 
país, chegando a todos os estados.

A Festa Junina ou ‘São João’ acontece nos 
meses de junho e julho com fartura de co-
midas e bebidas típicas, apresentação de 
quadrilhas e muito forró.

A Festa Junina não passa batida em Belo 

Horizonte. Neste ano, o Arraiá de Belô, que 
está em sua 40ª edição e é promovido pela 
Belotur, acontece nos dias 28, 29 e 30 de 
junho e 6 e 7 de julho, na Praça da Estação. 

AULAS DE FORRÓ
Para quem curte dançar forró, a Escola 
Professor Tabajara Pedroso oferece aulas 
gratuitas aos domingos, em diversos horá-

rios para todos os níveis de dança. 

A Escola fi ca na Rua Geraldo da Anuncia-
ção, 45, no Bairro Candelária. Mais infor-
mações com a professora Ana Luiza ou 
com professor Wilson pelo telefone (31) 
9-8834-7116. Com essas dicas, não deixe 
de aproveitar o que os meses de junho e 
julho nos reservam! 

Está chegando a melhor época do ano! Preparados para a Festa Junina?  

NOSSA VOZ: Você já sofreu preconceito no am-
biente de trabalho?

SC: Não, mas como minha atividade profi ssional 
exige contato com o público externo, por várias 
vezes presenciei práticas preconceituosas. As 
pessoas possuem atitudes racistas, mas nem 
sempre conseguem perceber isso. Costumo 
aproveitar estas “brechas” para fomentar refle-
xões e contribuir de alguma maneira para o pro-
cesso de retifi cação do outro. 

NV: Qual a solução mais viável para diminuir a 
desigualdade racial no Brasil? 

SC: Precisamos investir na Educação Básica e 
formar cidadãos que consigam respeitar o outro 
com suas diferenças. 

NV: Você acredita que um dia estaremos livres 
da discriminação racial? 

SC: Não acredito que seremos livres 100% da 
discriminação. O preconceito e o racismo são 
heranças da escravidão no país. Não há como 
mudar a história, mas é possível construir o fu-
turo, no qual teremos condições de concorrer 

de forma igualitária 
com os brancos. 

NV: Você já foi 
atendida por um 
médico negro?  

SC: Infelizmente, 
nunca. A gradua-
ção em medicina é 
elitizada e poucos possuem acesso. As vagas 
em universidades federais são extremamente 
concorridas e exigem uma boa formação de 
base, que poucos têm acesso. 

NV: Qual a importância da inserção igualitária 
dos negros em todas as áreas profi ssionais? 

SC: É fundamental e precisamos ocupar estes 
espaços. Falar de preconceito no país é algo 
muito complexo, historicamente somos mar-
ginalizados e inferiorizados. No mercado de 
trabalho não é diferente, geralmente o negro 
ocupa cargos com baixa valorização social. O 
negro precisa ter acesso à qualifi cação profi s-
sional de qualidade.

Ex-Assprom fala sobre a presença 
do negro no mercado de trabalho
Sabrina Pereira da Cruz (foto), funcionária da Assprom 
e ex-adolescente trabalhadora, fala sobre preconceito e 
racismo no mercado de trabalho

No seu ambiente profi ssional, quantas pes-
soas são negras? 

Segundo avaliação do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), pessoas negras enfrentam 
mais difi culdades para avançar na carreira 
profi ssional, conquistar igualdade de salá-
rios e são mais vulneráveis ao assédio mo-
ral. Além disso, o preconceito e o racismo 
as excluem de postos de trabalho que têm 
mais exposição e de cargos de chefi a. 

Segundo pesquisa do IBGE, 53% da popu-
lação brasileira se declara negra ou parda. 
Esse índice se mostra bastante diferente no 
mercado de trabalho. 

A pesquisa do Instituto Ethos comprova is-
so. Em 2013, a participação dos negros no 
total da população economicamente ativa 
foi de 52,8%. No entanto, os negros, de am-
bos os sexos, têm participação de apenas 
34,4% em todo o quadro de pessoal de di-
versas empresas. Nos cargos executivos, 
essa participação é de apenas 0,4%.

O acesso limitado à educação também é 
uma causa da difi culdade de negros con-
quistarem melhores postos de trabalho. Da-
dos do IBGE apontam que o índice de anal-
fabetismo é de 73% entre negros e pardos, 
contra 26% entre os brancos.

O racismo e a discriminação de negros são 
frutos do período escravista no Brasil. Para 
acabar com a discriminação é importante 
a implementação de políticas públicas que 
promovam a igualdade racial.
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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 

Fernando Luiz de Souza (blusa branca) e Ricardo Fernandes dos Santos 
(blusa amarela), coordenadores dos adolescentes trabalhadores na 
Fundação Clóvis Salgado

“Somos da turma 06/2019 e queremos que a nossa foto com a nossa 

querida instrutora Flávia Fontenele fosse divulgada”. 
Keren Santos, aprendiza

“Gostaria muito de 

parabenizar meu 
amigo Washington, 

pelos seus 17 anos 

completados nesse 

mês de junho. Queria 

que nossa foto fosse 

para o jornal, em forma 

de demonstração do 

meu carinho. Jovens 

trabalhadores da 
empresa Fhemig”! 

Matheus Felipe, 
adolescente 
trabalhador

“Somos adolescentes 
trabalhadores do 
Programa de Promoção do 
Adolescente Trabalhador 
(PPAT) e queremos que 
a foto da Ofi cina de 
Informação Profi ssional - 
Acessuas/#Partiu saia no 
Jornal”. Adolescentes 
trabalhadores em fase 
de desligamento

“Sou adolescente trabalhador e jogo no DEER time de tradição e gostaria 

que nossa foto fosse publicada no Jornal da Assprom”. Gládson Santos

“Estamos fi nalizando o curso de informática, que aconteceu no 

período de 01/04 a 15/05, e queremos a foto dessas mães lindas 

no jornal”. Participantes do curso de informática para as mães


