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A persistente situação de desigualdade 
no acesso e permanência bem-suce-
dida de jovens no campo da educação 
em nosso país continua sendo desta-
que nos mais recentes indicadores so-
ciais. Dados revelados pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua, tendo por base situação apu-
rada no ano passado, indicam que 23% 
dos jovens entre 15 e 29 anos não tra-
balham nem estudam. Tendo em vista 
que a população situada nessa faixa 
etária corresponde a 47,3 milhões de 
pessoas, os dados revelam que 10,9 
milhões de jovens encontram-se nessa 
situação. Para se ter ideia da extensão 
e signifi cado desse problema social, o número de jovens brasileiros que não tra-
balham nem estudam corresponde ao total da população residente em Portugal.

A revelação dessa informação deve ser encarada com seriedade por todos os 
atores sociais que vislumbram uma perspectiva democrática com justiça social 
para o nosso país. Ao longo das últimas décadas, o vínculo acadêmico e profi s-
sional que tenho estabelecido com a área da educação, vem me proporcionando 
a oportunidade de participar de debates em diversos fóruns, como também de 
contribuir com a proposição de políticas públicas visando ao enfrentamento des-
se quadro. No início da década, no contexto da elaboração do Plano Nacional de 
Educação, vislumbrou-se que, no ano de 2016, seria possível proporcionar atendi-
mento universal no Ensino Médio para os jovens brasileiros. No entanto, os dados 
divulgados pela Pesquisa em questão nos mostram que o enfrentamento dessa 
demanda implica a implementação de um conjunto de políticas que não se limi-
tam à esfera da educação e nem tampouco se realizaria mediante a implantação 
de reformas curriculares direcionadas a reduzir os espaços de formação crítica 
de nossos jovens.

Ainda de acordo com a pesquisa, o principal motivo alegado pelos jovens para 
não estarem estudando ou se qualifi cando refere-se ao fato de se dedicarem ao 
trabalho ou estarem procurando emprego. Essa avaliação revela que a condição 
de ser jovem trabalhador apresenta-se como um difi cultador - ou mesmo fator 
de impedimento - para a continuidade de seus estudos, alimentando, assim, o 
círculo vicioso perverso das várias formas de inclusão precária no mundo do tra-
balho, bem como a reprodução em larga escala da desigualdade social, racial e 
de gênero.

Nesse sentido, a matéria em destaque nessa edição deve ser compreendida à 
luz desse contexto mais amplo pois traduz, no âmbito de atuação da Assprom, 
as ações coordenadas de vários atores que compreendem a importância de cui-
dar das trajetórias de escolarização de jovens que convivem cotidianamente com 
os desafi os de estarem transitando entre os mundos do trabalho e da escola de 
forma bem-sucedida. A todas as pessoas e atores que participam dessa luta co-
tidiana o nosso reconhecimento por proporcionarem aos jovens a oportunidade 
de construírem projetos de vida de horizontes ampliados num contexto de muitos 
desafi os.
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Copa América: Mineirão recebe jovens da Assprom

NA CONTRATANTE

Assistir a um jogo de seleções no Mineirão 
(fotos). Foi essa experiência que adoles-
centes da Assprom tiveram a oportunidade 
de vivenciar no dia 22 de junho. Valendo pe-
la etapa de classifi cação para as quartas-
-de-fi nal da Copa América 2019, Bolívia e 
Venezuela se enfrentaram numa partida de 
quatro gols, que teve o placar de 3x1 para a 
Venezuela. A ida ao estádio para ver o jogo 
foi uma forma de premiar as quatro equi-

pes fi nalistas da Copa União da Assprom 
e os adolescentes destaques do Programa 
de Promoção do Adolescente Trabalhador 
da Prefeitura de Belo Horizonte.

Final da Copa União
Em uma partida com lances emocionan-
tes, a Copa União da Assprom chegou 
ao seu fi nal no dia 1º de junho. Os jovens 
encantaram a todos com belas jogadas e 

Como pretendo estar daqui a 10 anos? O 
que fazer quando me desligar da Assprom? 
Onde trabalhar? Qual profi ssão seguir? Es-
sas foram algumas questões levantadas 
pela professora da UFMG, Delba Barros, 
para os adolescentes trabalhadores da Câ-
mara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), 
no dia 19 de junho, durante a palestra “Pro-
jeto de vida. Será que eu tenho um?”. 

O objetivo da atividade foi auxiliar os jo-
vens na elaboração do projeto de vida pes-
soal, ampliando a assertividade na tomada 
de decisões. “Até o fi nal do Ensino Médio, 
os adolescentes têm suas metas muito 
guiadas na escola. Depois desse período, 
a partir dos 18 anos de idade, eles têm que 
saber o que vão fazer por si só”, explicou a 
professora, que também falou sobre algu-
mas profi ssões.

De acordo com a psicóloga da Seção So-
cial da CMBH, Susane Sousa, a palestra foi 
uma iniciativa ligada ao Programa do Ado-
lescente, desenvolvido pelo setor, com o 
intuito de acompanhar a vida funcional do 
auxiliar legislativo e dos adolescentes que 

Palestra sobre projeto de vida prepara 
jovens para desafi os profi ssionais

trabalham na Câmara. “Os jovens fi cam 
ansiosos quanto ao futuro. Essa palestra 
foi muito válida, pois dará um direciona-
mento para cada um deles”, afi rmou.

Para a adolescente trabalhadora Larissa 
Raphaela Santos, ter um projeto de vida é 

mostraram que têm habilidade com a bola. 
A disputa do terceiro lugar fi cou entre as 
equipes Unidos da CA e Fórum. A equipe 
do Fórum foi a vencedora por 4x2. Meni-
nos da Vila foi a equipe campeã ao vencer 
a equipe do DEER por 3x2. 

O aprendiz Guilherme Augusto Pereira Al-
ves, da equipe River Preto, foi o adolescen-
te destaque por sua atuação, presença e 
liderança entre os adolescentes. “A Copa 
União integra e fortalece a amizade entre 
os adolescentes. É um momento em que 
temos a chance de conviver com colegas 
de outras empresas e, também, podemos 
nos divertir. Todos os participantes, inde-
pendente da colocação, são verdadeiros 
campeões”, destaca. 

imprescindível. “Foi motivador! Aprendi que 
sou protagonista da minha vida e entendi 
que os erros do passado devem servir de 
aprendizado para construir um futuro me-
lhor. Agora, estou mais animada, com no-
vos propósitos e objetivos”, destacou.

Jovens ouviram sobre projeto de vida durante palestra na CMBH

ESPORTE

Foto: Heldner Costa/CMBH
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NA PRAÇA

DESIGN E ARTE: adolescentes e jovens 
participam de intervenção cultural

Qual é a boa do domingo? Ver série? 
Comer pizza? Ir ao cinema? Para os 

adolescentes e jovens da Assprom, o dia 
23 de junho foi dia de passear na praça. 
Mas, não foi um simples passeio, foi um 
passeio artístico! Em parceria com a Pre-
feitura de Belo Horizonte (PBH), a Asso-
ciação levou os jovens para assistirem à 
intervenção cultural e artística feita pelo 
movimento de design, decoração e arte, 
Modernos Eternos, na Praça do Papa. 

Designers, artistas plásticos e arquitetos 
criaram nove cadeiras e bancos de aço 
que foram instalados (temporariamente) 
na Praça. Os jovens tiveram a oportuni-

dade de acompanhar ao vivo algumas 
intervenções artísticas. Além disso, eles 
ouviram dos artistas explicações para a 
criação e a arte de cada peça.

Rafael Medeiros, designer e autor de 
uma das cadeiras expostas falou sobre 
a importância do design. “O porquê de 
trabalhar com design? Por que pensar 
design para a cidade? Onde é importan-
te? O design está em tudo, na roupa que 
a gente veste, nos produtos que com-
pramos. Tudo tem o design por trás. Es-
sa intervenção urbana não iria acontecer 
se não fosse um conjunto de profi ssio-
nais voltados para essa ação”, enfatiza.

Na Praça do Papa, adolescentes trabalhadores, funcionários da Assprom, representantes da PBH e da ArcelorMittal e o presidente da Associação, Carlos Cateb

Para os adolescentes e jovens da As-
sociação, foi um momento muito rico 
e especial. A adolescente trabalhadora 
Lara Malaquias afi rmou que fi cou ex-
tremamente sensibilizada pela exposi-
ção. “Gosto muito de arte urbana. É uma 
exposição que traz luz e cor para nossa 
cidade, que é uma cidade poluída. Então, 
saber que essas cadeiras vão estar no 
nosso meio e que poderemos desfrutar 
disso é muito especial”, ressalta. 

Também estiveram presentes no evento, 
o presidente da Assprom, Carlos Cateb, 
funcionários da entidade e representan-
tes da PBH e da ArcelorMittal. 

O design das cadeiras e bancos e as intervenções artísticas 
chamaram a atenção de todos os participantes do evento
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Teatro e música clássica para aprendizes 
e adolescentes trabalhadores
Reconhecendo a importância da cultura 
para a formação integral de adolescentes 
trabalhadores e aprendizes, a Assprom 
promoveu duas atividades especiais no 
mês de junho. A apresentação do espetá-
culo “Outros” do Grupo Galpão, realizada 
no Teatro Francisco Nunes, no dia 8 de ju-
nho, e o “Concertos para a Juventude”, na 
Sala Minas Gerais, no dia 23 de junho. 

Grupo Galpão
Como nossa memória afeta o agora? De 
que forma estamos vivenciando as inquie-
tações da realidade atual? Essas foram 
algumas questões levantadas pelo Grupo 
Galpão no espetáculo “Outros”, o qual 24 
adolescentes e jovens da Assprom tiveram 
a oportunidade de assistir. 

Durante quase duas horas, os integrantes 
expuseram questões sobre diversidade, res-
peito, tolerância, aceitação e sobre o que tor-
na o mundo mais viável para todos.

Antes da apresentação, os jovens fi zeram 

CULTURA  E  FORMAÇÃO

um lanche e tiveram a oportunidade de se 
conhecerem. Após o encerramento, eles 
participaram de uma roda de conversa e fa-
laram sobre suas percepções do espetáculo.

Concertos para a Juventude
Numa manhã de domingo de outuno, ado-
lescentes trabalhadores e aprendizes es-
tiveram na Sala Minas Gerais, para ouvir 
música clássica com a Orquestra Sinfôni-
ca de Minas Gerais. 

O jovem maestro, Anderson Alves, do Rio 
de Janeiro, conduziu a Orquestra nas apre-
sentações de obras de Bizet, Tchaikovsky 
e Mozart. O concerto encantou a todos. Os 
jovens elogiaram as músicas e as apre-
sentações. “Foi melhor que o esperado, 
voltarei em todas as apresentações que eu 
puder! Muito feliz com o aprendizado”!, en-
fatizou o aprendiz Moissés Silva, que tam-
bém participa da Orquestra Infantojuvenil 
da Coinj/TJMG, fruto da parceria entre 
Assprom e Tribunal de Justiça/MG.

Jovens da Assprom conversaram
com integrantes do Grupo Galpão 

Adolescentes trabalhadores e aprendizes
e a funcionária Isabela Soares (centro)

Lady Gaga cantando “Shallow” todo mun-
do viu e ouviu. A canção, ganhadora do 
Oscar, faz parte da trilha sonora do fi lme 
“Nasce uma Estrela”. E foi esse fi lme que 
possibilitou um importante debate sobre 
dependência de álcool e de drogas para 
cerca de 50 jovens da Assprom. A sessão 
de cinema comentada (foto) aconteceu no 
dia 4 de junho, no Centro de Referência Es-
tadual em Álcool e Drogas (Cread). 

Essa ação faz parte do programa Cread 
em Movimento cujo objetivo é promover a 
discussão de temas transversais relacio-
nados à dependência química, buscando 
uma interlocução com os jovens, por meio 
de ações preventivas. 

De acordo com Michele Ralil da Costa, que 
responde pela Superintendência de Acolhi-
mento Integral do Cread, a intenção é apro-
ximar a população do Centro. “As ações 
funcionam como atividades embrionárias, 
nas quais testamos metodologias. Além 

de criar proximidade com o público jovem 
e torná-lo multiplicador, pretendemos criar 
um canal de comunicação para divulgar o 
serviço de orientação e informação para a 
sociedade. Em casa, o jovem replica o que 
vivenciou para pais, familiares e amigos”, 
enfatiza.  

A aprendiza Karolayne Rebeca Alves apro-
vou a ação. “Vou poder mostrar para ou-
tras pessoas que se envolver com drogas 
não é uma escolha adequada. Muitos jo-
vens têm uma falsa ilusão de que, fazen-
do uso desses produtos, eles conseguirão 
conquistar tudo que desejam. Por meio do 
debate e da troca de ideias, vimos que este 
é o pior caminho”, conta. 

#JuntoseShallowNow na 
prevenção do uso de drogas e álcool

      *O Cread funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Rua Espírito Santo, 495, 6º andar. Centro - BH/MG. Telefone: (31) 3273-6204.      *O Cread funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Rua Espírito Santo, 495, 6º andar. Centro - BH/MG. Telefone: (31) 3273-6204.
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REPORTAGEM  DE  CAPA

EDUCAÇÃO: Assprom premia destaques estudantis 

“A educação é a arma mais 
poderosa que você po-
de usar para mudar o 

mundo”. Com este pensamento, o 
advogado, ativista político e pre-
sidente da África do Sul, Nelson 
Mandela, já retratava a importân-
cia dos estudos para a mudança 
de vida e de paradigmas da socie-
dade. É por meio da educação que 
as pessoas se tornam mais críti-
cas, têm mais oportunidades de 
emprego e melhoria na sua própria 
qualidade de vida. 

E nesta hora, a escola tem a importan-
te e difícil tarefa de orientar os jovens, 
de guiá-los e ajudá-los a transformar 
seus sonhos em realidade, em proje-
tos a serem realizados no decorrer de 
toda a sua vida. A Assprom também 
promove esse incentivo à educação, 
por meio de suas ações. A Associação 

realiza, anualmente, o Destaque Estu-
dantil. E foi com muita alegria que os 
adolescentes foram reconhecidos e 
homenageados, no mês de maio, por 
se destacarem nos estudos e apresen-
tarem um elevado nível de responsabi-
lidade em seu desempenho profi ssio-
nal e pessoal. A solenidade aconteceu 
no auditório da entidade e contou com 
a presença de representantes das es-
colas e dos órgãos públicos e empre-
sas parceiras, funcionários da entida-
de, além de amigos e familiares dos 
adolescentes e jovens destaques. 

O coordenador dos adolescentes na 
Fundação João Pinheiro, Eugênio Go-
mes, falou do orgulho que sente pelos 
seus adolescentes destaques. “Es-
sa premiação serve de estímulo para 
mais jovens também desejarem se 
destacar. É a primeira vez que partici-
po e quero que seja a primeira de mui-
tas. Ano que vem, espero ter aqui uma 
fi la de premiados”, disse. 

A Assprom também homenageou as 

escolas, em que os adolescentes es-
tudam, pelo empenho e dedicação a 
eles destinados. Para a diretora Maril-
da Marques Melo, da Escola Estadual 
Murgy Hibraim Sarah, é muito gratifi -
cante receber essa homenagem. “Fi-
camos muito felizes pelo nosso aluno 
ter sido reconhecido. Ele é exemplar na 
escola e gostaria que mais alunos ti-
vessem se destacado, pois eles fi cam 
muito envaidecidos e a escola tam-
bém”, destaca.

No total, 31 adolescentes e jovens de 
Belo Horizonte e do interior foram pre-
miados com medalhas. Ao ser questio-
nada sobre a importância do prêmio, a 
adolescente trabalhadora Viviane Mar-
tins de Souza, do TJMG, que pretende 
cursar Direito, afi rmou: “É bom saber 
que o trabalho e o esforço que eu tive 
valeram a pena e foram reconhecidos 
por outras pessoas”. O adolescente 
trabalhador João Pedro da Rocha Fon-
seca, da MGI Participações, concorda 
com a colega: “Ser escolhido como 

Momento da premiação foi marcante para adolescentes trabalhadores e aprendizes, familiares, coordenadores, funcionários e diretoria da Assprom. Para abrilhantar ainda mais 
o evento, alunos da Orquestra Infantojuvenil da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, parceiro da Assprom, tocaram belas canções
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EDUCAÇÃO: Assprom premia destaques estudantis 
destaque entre mais de três mil ado-
lescentes foi um dos maiores orgulhos 
da minha vida. Quando entrei na MGI, 
segui o conselho de amigos para dar o 
meu melhor nos estudos e no trabalho 
e, agora, estou sendo reconhecido por 
todo meu desempenho”, comemora.

Transformação de vida
A aprendiza Nicoli Vitória Oliveira é um 
exemplo de como a educação trans-
forma vidas. A jovem, 18 anos, irá 
cursar, a partir do segundo semestre, 
Pedagogia na Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP), vaga conquistada 
por meio do Sistema de Seleção Uni-
fi cada (Sisu). “Passar em uma univer-
sidade federal é bem difícil. Na minha 
famílía, sou a primeira a conseguir es-
te ingresso. Quando vi o resultado, não 
sabia nem como reagir. Estou muito 
feliz, pois quero cursar Pedagogia e, 
depois, fazer uma pós-graduação na 
área para trabalhar como psicopeda-
goga, que é o meu sonho”, conta.

O médico Gustavo Duarte Viana, 26 
anos, ex-adolescente trabalhador, tem 
uma marcante história de vida. Nascido 
em uma família humilde, passou neces-
sidades, estudou, conseguiu vencer e, 
hoje sua superação serve de inspiração. 
O jovem começou a faculdade de Me-
dicina na cidade russa, Kursk, em 2010. 
Ganhou o diploma como o melhor es-
tudante de Medicina da sua faculdade. 
Ao se formar, Gustavo retornou ao Brasil 
e entrou no Programa Mais Médicos do 
Governo Federal, para atuar no Rio de 
Janeiro. Atualmente, ele trabalha como 
Médico de Família, em Pavuna, bairro da 
Zona Norte do RJ. 

No dia 28 de junho, o jovem médico 
falou de sua trajetória de vida para os 
adolescentes trabalhadores do Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas 

De adolescente
trabalhador a médico

Gerais. “É sempre bom voltar a As-
sociação e contar aos jovens um 
pouco de minha trajetória pessoal 
e profi ssional. A Asprom me ajudou 
muito e os jovens precisam saber 
que podem conquistar o que deseja-
rem por meio dos estudos, basta ter 
foco e vontade de vencer”, ressalta. 

Momento da premiação foi marcante para adolescentes trabalhadores e aprendizes, familiares, coordenadores, funcionários e diretoria da Assprom. Para abrilhantar ainda mais 
o evento, alunos da Orquestra Infantojuvenil da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, parceiro da Assprom, tocaram belas canções

Aprendiza Nicoli Vitória comemora o 
ingresso no curso de Pedagogia na UFOP
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Foto: arquivo pessoal
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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

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 18/07 (17h às 19h)
• 22/08 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: Sede da Assprom
• 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 24/08              

(8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1591

Departamento pessoal

• LOCAL: Sede da Assprom
• 09, 10 e 11/07 (8h30 às 11h30)
• 23, 24 e 25/07 (13h30 às 16h30)
• 20, 21 e 22/08 (8h30 às 11h30)
• 27, 28 e 29/08 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excelência no atendimento 
ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 15/07 a 18/07 (8h às 12h)
• 20/08 a 23/08 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1539

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: Sede da Assprom
• 06, 13, 20 e 27/07 (8h às 12h)                    

*aos sábados
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 17/07 e 18/07 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

• LOCAL: Sede da Assprom
• 16/07 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de cachecol

• LOCAL: Shopping Cidade
• 20/07 (12h às 18h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1586

Sessão de cinema comentada

• LOCAL: Sede da Assprom
• 08/07 a 10/07 (13h às 17h)
• 06/08 a 08/08 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

• LOCAL: Sede da Assprom
• 11/07 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de vaso com flor em EVA

Babá profissional
• LOCAL: Sede da Assprom
• 24/07 a 23/08 (14h às 17h)
• quartas e sextas-feiras
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

Oficina de bijuteria em malha
• LOCAL: Sede da Assprom
• 18/07 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

• 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: Sede da Assprom
• 23/07 a 26/07 (8h às 12h) 
• 27/08 a 30/08 (13h às 17h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Oficina de peso de porta

• LOCAL: Sede da Assprom
• De acordo com a demanda (8h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5612

Apoio pedagógico e reforço escolar

Preparatório de redação para o Enem
• LOCAL: Sede da Assprom
• 03/08 a 26/10 (9h às 12h - aos sábados)
• 20/08 a 19/09 (9h às 12h - terças e quintas)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Oficina de Convivência 
“Tomara que Caiba”

• LOCAL: Sede da Assprom
• todas as segundas-feiras (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

• LOCAL: Sede da Assprom
• 19/07 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581
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JORNAL DA ASSPROM: Como começou 
sua história na Assprom?

SHELBER CRUZ: Meu ingresso na Asso-
ciação foi uma das melhores coisas que 
já aconteceu em minha vida. Meu pai tra-
balhava no Aeroporto de Confi ns e lá ele 
conheceu o trabalho da Assprom. Passei 
pelo cadastro e por todo processo sele-
tivo, depois, ingressei como adolescente 
trabalhador, atuando na Infraero.

JA: Qual a importância dos cursos para 
os adolescentes e jovens? 

SC: Foram fundamentais para que eu de-
senvolvesse habilidades, que até hoje são 
um diferencial na minha vida profi ssional. 
Na Assprom foi onde fi z o meu primeiro 
curso de informática e, por isso, tenho 
conhecimentos bem acima da média! 

JA: Quais são os benefícios para os 
jovens participantes dos Programas 
realizados pela Associação? 

SC: Primeiramente, destaco a formação 
humana e a construção de valores en-
quanto indivíduo. Junto a isso, a respon-

HISTÓRIA  DE  VIDA

sabilidade e o valor do trabalho são fun-
damentais para a formação integral de 
futuros profi ssionais.

JA: Como foi sua trajetória após              
a Assprom?  

SC: Após o meu desligamento, trabalhei 
em uma escola de design, onde comecei 
como recepcionista. Os conhecimentos 
de administração, adquiridos durante mi-
nha trajetória na Associação, me possibi-
litaram ser gerente administrativo nessa 
escola. Quando saí de lá, passei por outras 
empresas, sempre atuando como gestor 
de marketing. Foi uma grata experiência!

JA: Por que optou por fazer o curso de 
Marketing?  

SC: Como gerente administrativo na es-
cola de design, tive que buscar estratégias 
para a captação de alunos e isso me des-
pertou o interesse pela área de comunica-
ção. Estudei Design Gráfi co e Publicidade 
e Propaganda. Depois, fi z um MBA em 
Gestão Estratégica de Marketing e uma 
pós-graduação em Marketing Político, 
ambas na UFMG.

JA: E como é o seu trabalho atual?   

SC: Atualmente, sou professor universitá-
rio, coaching e consultor de marketing em 

minha empresa, a Publish Brasil Comu-
nicação Estratégica (http://www.publish-
brasil.com.br). Viajo ministrando cursos 
de Gestão de Mídias Sociais.

JA: Qual é seu o projeto de vida? 

SC: Pretendo levar o meu curso de Gestão 
de Mídias Sociais para todo o Brasil.

shelber cruz (foto), 36 anos, professor 
e ex-adolescente trabalhador, conta como 
a Assprom foi uma chave propulsora para 
o sucesso de sua trajetória

PROJETO  DE  LEITURA  E  ESCRITA

“Meu ingresso na Assprom foi uma 
das melhores coisas em minha vida”

Que a leitura traz diversos benefícios pa-
ra nossas vidas, isso ninguém duvida. São 
inúmeras as pesquisas que comprovam 
que ler aumenta as conexões neurais e faz 
com que o cérebro funcione melhor. “Não 
importa o quão ocupado você pensa que é, 
deve encontrar tempo para a leitura, ou se 
render à ignorância autoescolhida”. Assim, 
já profetizava Confúcio, séculos atrás. 

Para ampliar ainda mais o gosto pela lei-
tura e despertar o interesse dos adoles-
centes pelo conhecimento, a Assprom 
lançou, no mês de junho, o projeto-piloto 
‘Cada palavra, uma história...’. O projeto foi 
desenvolvido ao fi nal do curso Comunica-

Vamos ler para escrever melhor?
ção Oral e Escrita. “Os jovens se sentiram 
empolgados com a possibilidade de apren-
derem de um jeito diferente. E foram eles 
que tiveram a ideia de montar o mural e di-
vulgar os textos produzidos durante o cur-
so”, conta a idealizadora do Projeto, Giselle 
Maia, instrutora de português na entidade. 

Os textos foram afi xados na entrada da 
Associação, junto com frases ressaltando 
a importância de expor sentimentos e opi-
niões por meio da escrita. Reflexões sobre 
temas como justiça, amor e futuro, foram 
escolhidos a partir da leitura do livro “Com 
todas as letras”, da jornalista Ana Luiza 
Araújo. 

Jovens durante a confecção do mural, 
que foi exposto na entrada da Assprom 
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PARTICIPAÇÃO

Jovens engajados na luta contra
a exploração do trabalho infantil
Você sabia que, no dia 12 de junho, se co-
memora uma data muito importante? É 
o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. 
Trata-se de um estímulo para que toda a 
sociedade e seus representantes adotem 
normas e ações sólidas de combate ao 
trabalho infantil e, por meio delas, desen-
volvam políticas para proteção de crian-
ças e adolescentes. 

A Constituição Federal de 1988 disci-
plina a idade mínima para o trabalho no 
Brasil. Segundo o inciso XXXIII, do artigo 
7º, “é proibido trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de 18 anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos”. A Consolidação das Leis do Tra-
balho e o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente estabelecem as condições em que 
o trabalho do adolescente é permitido.

Desde 2002, por incentivo da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), países de 
todo o mundo realizam diversas ações 
em alusão ao 12 de junho. Neste ano, pa-
ra marcar a data, adolescentes e jovens 
da Assprom, e de outras instituições, se 
reuniram em frente ao Parque Municipal 
Américo Renné Giannetti e à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte para chamar 
a atenção das autoridades e da sociedade 

sobre a exploração do trabalho infantil em 
BH e em Minas Gerais. Os participantes 
carregaram folders, cartazes e faixas com 
frases impactantes e foram aplaudidos 
pela população que transitava na região. 
A ação foi promovida pelo Fórum de Er-
radicação e Combate ao Trabalho Infantil 
e Proteção ao Adolescente Trabalhador 
(Fectipa/MG), do qual a Assprom faz par-
te, junto com as redes Nacional, Estadual 
e Municipal de Enfrentamento ao Traba-
lho Infantil. 

Com o slogan “Criança não deve trabalhar. 
Infância é para sonhar”, a data teve como 
principal objetivo sensibilizar as pessoas 
para o papel da criança na sociedade. “Este 
dia é fundamental para conscientizar a po-
pulação sobre a importância de assegurar 
o direito ao não trabalho”, afi rma a coorde-
nadora do Fectipa/MG, Elvira Cosendey. 

A adolescente trabalhadora Gabrielle Vi-
tória Souza reforça o signifi cado da ação. 
Para ela, a exploração do trabalho infantil 
precisa ser divulgada e deve ser comba-
tida. “É muito triste saber que o trabalho 
infantil existe, por isso, temos que nos 
mobilizar e denunciar essa prática. Uni-
dos podemos fazer a diferença e alertar 
a sociedade sobre os prejuízos do traba-
lho infantil. Lugar de criança é na escola, 

brincando, sonhando e não trabalhando”, 
fi nalizou.

Carta aberta à PBH
O ponto principal da ação foi a entrega da 
“Carta Aberta à Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte”. Jovens de diversas ins-
tituições formadoras entregaram a car-
ta à Secretária Municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania, 
Maíra Pinto Colares, representante do 
Prefeito Alexandre Kalil, na qual cobraram 
comprometimento do governo municipal 
na erradicação da exploração do trabalho 
infantil e proteção ao adolescente traba-
lhador e solicitaram a criação de novas 
vagas de emprego para o Programa de 
Aprendizagem. “Temos discutido muito 
essa pauta aqui na Prefeitura, não só em 
grandes eventos e atividades, mas de for-
ma cotidiana, pois temos observado que 
há um aumento da pobreza extrema na 
cidade de Belo Horizonte, acompanhando 
o cenário nacional e do Estado. As situa-
ções de vulnerabilidade estão maiores e, 
por isso, estamos atentos, articulados à 
Rede, para fazer todo atendimento neces-
sário à essa questão. Vocês podem contar 
conosco e para mim é uma alegria muito 
grande estar aqui hoje”, destaca Maíra.

Adolescente trabalhadora da Assprom, 
Gabrielle Vitória (ao centro), durante entrega da 
carta à Secretária  Municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania, 
Maíra Pinto Colares (casaco branco)
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Jovens Jornalistas visitam 
laboratórios de Comunicação da Una

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

Em algum momento da sua vida você já 
se sentiu triste e desanimado ou eufó-
rico ao ponto de não conseguir dormir? 
Todo mundo já passou por isso em al-
guns momentos. Mas, já pensou se esse 
sentimento não passasse? Pois bem, a 
depressão é uma doença psiquiátrica 
crônica e recorrente, que produz altera-
ção do humor caracterizada por tristeza 
profunda e forte sentimento de deses-
perança. Já a ansiedade é caracterizada 
por sentimentos de angústia, medo ou 
preocupação excessiva. 

Os sintomas físicos da ansiedade são: 
tremores, cansaço fácil, sensação de 
falta de ar ou asfi xia, coração acelera-
do, suor excessivo, mãos frias e suadas, 
boca seca, tontura, náuseas, diarreia, 

Vamos falar de depressão e ansiedade? 

Como fazer uma entrevista? Como é um 
estúdio de gravação? E um estúdio de 
fotos? Como funciona a redação de um 
jornal? Os aprendizes do Projeto Jovens 
Jornalistas tiveram a oportunidade de 
aprenderem tudo isso e muito mais na 
visita que fi zeram aos laboratórios do 
curso de Jornalismo, na Una Liberdade.

A visita foi guiada por Felipe Torres Bue-
no, editor do Departamento de Jornalis-
mo do Centro Universitário e por alunos 
do curso. Os jovens conheceram a bi-
blioteca da instituição, viram como um 
jornal é produzido na redação, tiraram 
fotos no estúdio e gravaram entrevis-
tas. A experiência foi fundamental para o 
aprendizado da turma que assumiu uma 
página do Jornal da Assprom.  

desconforto abdominal, ondas de calor, 
calafrios, difi culdade para engolir. Os da 
depressão não são muito diferentes: dor 
de cabeça, distúrbios do sono, cansaço 
ou fadiga, tensão na nuca e nos ombros, 
mudanças no apetite e no peso. 

Caso você esteja se sentindo assim ou 
conhece alguém que aparenta estar em 
algum desses quadros existem insti-
tuições que podem auxiliar, prestando 
atendimento psicológico gratuito:

• PUC Minas (Coração Eucarístico): o 
agendamento é feito apenas por meio do 
telefone (31) 3319-4322, das 8h às 12h.

• Centro de Valorização da Vida: realiza 
apoio emocional e prevenção do suicídio, 
atendendo voluntária e gratuitamente to-

das as pessoas que querem e precisam 
conversar. As conversas são sob total 
sigilo por telefone, e-mail ou chat. O 
atendimento é 24 horas, todos os dias.
Contato pelo telefone 188 ou pelo site: 
https://www.cvv.org.br/.

Depressão e ansiedade são doenças sé-
rias que afetam, cada vez mais, pessoas 
em todo mundo. Sem essa de achar que é 
drama ou frescura! Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), a depressão 
afeta 4,4% da população mundial e 5,8% 
dos brasileiros. 

O respeito e a solidariedade são funda-
mentais para a superação dessas do-
enças. O apoio de familiares e amigos 
também é de suma importância. 
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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 

DESTAQUES DO BIMESTRE: No dia 24 de maio, aconteceu a entrega dos certifi cados aos adolescentes trabalhadores do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, que se destacaram profi ssionalmente. Os jovens (da esq.para a dir.), Wellington Henrique da Cunha Santos, Welbert Jhonny 
Lima Café, Jaderson Diogo Ferreira dos Santos (fotos) foram homenageados com troféus e medalhas. Parabéns aos destaques!

“Somos do Ministério 

Público de Uberaba! 

Na foto, o meu amigo 

Pedro Henrique junto 

com o nosso amigo, o 

motorista do MPMG, 

Ludd. Tiramos essa foto 

especialmente para o 

Jornal da Assprom!”.

Alexandre Filipe, 
adolescente trabalhador

“Este é o meu amigo 
Matheus e somos 
aprendizes do 
Banco Mercantil. 
Esta foto foi tirada 
durante o Curso 
de Informática, no 
laboratório 
da Assprom”. 
Vanessa Lacerda

“Somos turma 022/2018 e gostaríamos de homenagear a nossa instrutora 

de matemática, Lorrayne Costa. Amamos ter aulas com ela e aprendemos 

muito! Infelizmente, essa foi a nossa última aula. Gostaríamos que essa 

foto fosse publicada no Jornal para marcar esse momento”. Maria Eduarda 

Gonçalves, aprendiza da CIKA Eletrônica

“Esta é a minha turma 032/2018, em visita à mostra Arraial

da Gentileza, no dia 13/06”. Bianca Santos, aprendiza da

Pottencial Seguradora
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