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• PRESIDENTE:
Carlos Augusto de Araujo Cateb

Mia Couto, o celebrado escritor moçambicano, estabelece, em um dos
capítulos do seu livro “E se Obama
fosse africano?”, a diferença entre
indivíduo e pessoa. O autor diz que:

• VICE-PRESIDENTE:
José Eustáquio de Brito

“Apesar de tudo, vivemos numa sociedade que tem uma característica
muito curiosa: aqui se gloriﬁca o indivíduo mas nega-se a pessoa. Parece um contrassenso, mas não é.
Aﬁnal, há distância entre estas duas
categorias: indivíduo e pessoa. Indivíduo é um ser anônimo, sem rosto e
sem contorno existencial. A história
de cada um de nós é a de um indivíduo a caminho de ser pessoa. O que nos faz ser pessoa não é a carteira de
identidade. O que nos faz pessoas é aquilo que não cabe na carteira. O que
nos faz pessoas é o modo como pensamos, como sonhamos, como somos
outros. Estamos, enﬁm, falando de cidadania, da possibilidade de sermos
únicos e irrepetíveis, da habilidade de sermos felizes”.
A ASSPROM cuida de pessoas e da construção da felicidade de seus membros e de suas famílias. Quem cuida dos indivíduos é a lei. Eles estão submetidos às leis que regem as nossas relações e estabelecem as regras de
construção da sociedade e do Estado.
Um tema em grande e permanente discussão é o da redução da idade penal. Outro, é o excesso de presos nas penitenciárias. Além da transformação desses locais em verdadeiras universidades do crime organizado, vivemos tempos muito difíceis. À corrupção, que tomou conta de grande parte
do poder, não interessa mudanças. Para os corruptos é preferível que tudo
continue como está. Mudanças, que ajudem a transformação de indivíduos
em pessoas conscientes e livres, são ameaças aos donos do poder.
É fundamental que trabalhemos para fazer crescer a consciência sobre a
necessidade de respeitarmos as leis atuais e que lutemos para mudá-las
para um estágio de mais justiça e igualdade, acabando com os privilégios
de certas classes e setores da estrutura pública. Como o sistema é mais
rigoroso com os pobres, que não têm recursos para se defenderem, é necessário evitar que eles cometam infrações, conheçam melhor as leis e as
consequências e não sejam enviados para o setor prisional, escola do crime. Justiça só existe se for rápida e efetiva.
LUIZ CARLOS DA COSTA PASSOS JÚNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO DA ASSPROM

Vem aí a segunda edição do Festival
de Talento Amador da Assprom!
Venha prestigiar nossos talentos!

DIA
14 /08 !

Informações: festivassprom@assprom.org.br
(31) 3263-1587
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PARTICIPAÇÃO

Jovens são protagonistas em
ações pelos 29 anos do ECA
O mês de julho foi marcado por uma data
muito importante: os 29 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). Para
comemorar a data, a Assprom esteve presente no Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, na Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais (ALMG), em 9 de
julho, e no Seminário ECA: Multiplicidade
de Olhares e Aﬁrmação de Direitos, em 12
de julho, na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

Frente Parlamentar

do Adolescente, Wellington Amorim; pelo
presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, vereador
Pedro Patrus; pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), Nádia Sueli Costa;
pelo conselheiro tutelar Pedro Henrique
Aurek, representando os conselheiros municipais; e pela integrante do CMDCA, Paula
Cambraia Viana, representando a secretária Municipal de Educação, Ângela Dalben.
Durante a programação, o adolescente
trabalhador Samuel Filipe Silva foi convidado para compor a mesa e falou sobre

a importância de se comemorar a data e
de todas as oportunidades que a Assprom
lhe proporciona. “É necessário debater estratégias para garantir a continuidade dos
direitos já conquistados pelo ECA e permitir novos avanços. Precisamos, cada vez
mais, fortalecer a luta pelos direitos das
crianças e dos adolescentes”, reflete.
A exemplo do que foi dito acima, a luta contra o trabalho infantil é um tema recorrente
na Assprom. O trabalho desenvolvido pela
Associação defende e enaltece a garantia
dos direitos das crianças e dos milhares de
adolescente que passam pela entidade.

Os adolescentes trabalhadores e aprendizes marcaram presença na ALMG e mostraram que estão engajados, cientes e por
dentro da luta por seus direitos, principalmente no que diz respeito à educação,
saúde, inserção no mercado de trabalho e
protesto contra o trabalho infantil. O evento foi organizado pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social
e pela Comissão de Participação Popular.
Para o adolescente trabalhador, Gládson
Santos, protagonismo é a palavra que
deﬁne a importância da participação dos
jovens neste evento. “Esses espaços dão
voz à criança e ao adolescente, pois é neles
que se discutem meios para que nossos
direitos sejam assegurados”, aﬁrma.

Seminário ECA

O seminário, em homenagem aos 29 anos
do ECA, contou com debates, palestras e
várias apresentações culturais. O objetivo
foi, além de comemorar, debater, entre outras coisas, a importância do Estatuto nas
políticas públicas de Belo Horizonte e mostrar seus avanços e desaﬁos.
A mesa foi composta pelo vereador Edmar Branco; pela secretária Municipal de
Assistência Social, Segurança Alimentar e
Cidadania, Maíra Colares; pela coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate
ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador (Fectipa), Elvira Cosendey; pelo presidente do Fórum Mineiro de
Conselheiros Tutelares e pesquisador da
área de Orçamento Público e da Criança e
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Seminário debateu os avanços e as
conquistas em quase três décadas do ECA

Presidente Carlos Cateb, Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz,
adolescentes e funcionários da Assprom na ALMG
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NA CONTRATANTE

Hospital Risoleta Neves/Fundep realiza
palestra para aprendizes da Assprom
Foto: Ascom/Fundep

A palestra “Orientação Proﬁssional” oferecida aos aprendizes da Assprom, no dia 9
de julho, foi marcada por agradecimentos
aos jovens que estão concluindo o Programa de Aprendizagem no Hospital Risoleta Tolentino Neves/Fundep. O objetivo foi
orientá-los na escolha da proﬁssão.
Estiveram presentes à atividade: as analistas de Recursos Humanos, Cibele Correa e
Elisa de Oliveira; a Diretora Administrativa,
Dagmar Dutra; a assessora de Recursos
Humanos, Isabella Torres; e outros funcionários do Hospital. “Acompanho o trabalho
da entidade há anos e gostaria de ressaltar
minha admiração e o respeito que tenho
pela Assprom e por todo o trabalho que ela
faz em prol da juventude mineira. À frente
da instituição, o Presidente Cateb vem realizando um trabalho fantástico. Assumi a
Direção do Risoleta há dois meses e, logo
que soube que tinham aprendizes da Associação, falei que precisávamos inserir mais
jovens no Hospital, porque o Programa de
Aprendizagem não é só social, ele é um
trabalho de cidadania. Tenho certeza ab-

Equipe do Hospital Risoleta Neves (da esq. para a dir.): à frente, Cibele Correa, Elisa de
Oliveira e Isabella Torres. Ao fundo, Dagmar Dutra (casaco branco) entre os aprendizes

soluta de que estamos formando cidadãos
e proﬁssionais com grande perspectiva de
sucesso na vida”, ressaltou Dagmar Dutra.
Durante a atividade, os aprendizes participaram de uma dinâmica em que puderam
refletir sobre o aprendizado proﬁssional obtido no Hospital e na Assprom e, ainda, explorar as áreas que possuem mais aﬁnidade para traçar uma trajetória no mercado de

trabalho. “Recebemos várias dicas de como
elaborar um currículo, o que podemos fazer ou não para nos destacar no mercado
após o nosso desligamento e identiﬁcar as
nossas habilidades proﬁssionais. Ainda não
tenho certeza sobre o que irei fazer quando sair daqui. Estou analisando, pois essa é
uma decisão muito importante”, destacou o
aprendiz, Victor Luiz da Silva.

NA ASSPROM

Ações de voluntariado promovem
protagonismo juvenil e formação cidadã
Com o intuito de promover atividades sociais que estimulam o desenvolvimento de
habilidades como comunicação, trabalho
em equipe, liderança e voluntariado entre
os adolescentes e jovens, a Assprom realiza o Projeto Semear. O trabalho voluntário
virou tendência em escolas, empresas, instituições de saúde e em vários espaços de
atuação social. Atualmente, muitas instituições desenvolvem projetos de voluntariado
nas mais diversas áreas. E na Assprom não
é diferente. Seja em benefício do meio ambiente, da comunidade ou para a promoção
da saúde, adolescentes e jovens descobrem
como colocar em prática o que aprendem
durante o Projeto Semear.

4

Na Assprom, os jovens são convidados a
participar de uma reunião inicial sobre voluntariado. A cada encontro, realizado uma
vez por mês, é montado um cronograma
das atividades e dos responsáveis por
elas. Ali, tomam conhecimento do Semear.
“A partir daí, os jovens realizam o planejamento, a execução e a avaliação das atividades, atuando como verdadeiros protagonistas”, explica Karina Elian, responsável
pelo Projeto.
O Projeto Semear visa trabalhar com ações
continuadas nas instituições ou comunidades. Ao longo de oito anos de Projeto,
já foram desenvolvidas atividades em creches, asilos e casas de apoio, levando um

pouco de alegria e diversão para o público
atendido. “Desde que comecei a participar
do Semear, muita coisa mudou em minha
vida. Passei a ter um olhar mais atento para as crianças, idosos e suas necessidades”, aﬁrma o ex-adolescente trabalhador,
Márcio Calixto.
INSCRIÇÕES ABERTAS
28 de agosto é o Dia Nacional do
Voluntariado. Aproveitando a data, a
Assprom abre inscrições para quem
deseja ser voluntário no Projeto Semear.
Entre em contato com a gente e tire suas
dúvidas pelo telefone (31) 3207-5640 ou
pelo e-mail: karinaelian@assprom.org.br

AGOSTO 2019

ATUAÇÃO

Assprom marca presença
importante na 15ª edição do Enats
A Assprom teve participação de destaque
na 15ª Edição do Encontro Nacional do
Terceiro Setor (ENATS), entre os dias 1º
a 3 de julho, divulgando seus programas
e ações para o público presente. Realizado pelo Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS), no Cine Theatro Brasil
Vallourec, o evento recebeu representantes
de organizações sociais, da iniciativa privada e do poder público de todo o Brasil.

futuramente, somar parceiros”, destacou a
assistente da Divisão de Contratos e Convênios da Assprom, Riza Lima.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Marcando presença

No estande da Associação, foram apresentados o trabalho e as conquistas da
entidade ao longo dos quase 44 anos de
atuação.

A participação da Assprom foi
bastante efetiva no Enats

“Foi a primeira participação da Assprom
como expositora. Assim, foi possível aproveitar amplamente o espaço para apresentar os Programas desenvolvidos pela
Associação para outros atores do terceiro
setor e dialogar com diversas instituições
conhecendo outros projetos, com o objetivo de construir redes de relacionamento e,

As empresas interessadas em formar parceria com a Assprom e em dar a oportunidade do primeiro emprego para adolescentes e jovens em risco e vulnerabilidade
social podem entrar em contato com a Divisão de Contratos e Convênios, pelos telefones: (31) 3263-1536/1537/1538.

Seja você também um parceiro da Assprom. Contrate um aprendiz!

Assprom e Prodabel certiﬁcam aprendizes
Para marcar o encerramento do conteúdo
de Educação Ambiental, que faz parte do
curso de Robótica e Internet das Coisas,
os jovens da Assprom e outros alunos de
cursos, ofertados pela Unidade Ipiranga da
Prodabel, receberam certiﬁcados, no dia 5
de julho, na Usina de Cultura.
O Presidente da Assprom, Carlos Cateb, e
o da Prodabel, Leandro Garcia, marcaram
presença no evento. Também estiveram
presentes, o Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac, autoridades públicas e representantes de diversas empresas.
Para o adolescente trabalhador Roger Lemos, concluir o curso de Educação Ambiental foi uma grande conquista. “Estamos
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aprendendo muito no curso de Robótica e
todos os conteúdos são essenciais para
nossa formação. Por exemplo, é importante
saber a forma certa de descarte dos equipamentos que não funcionam”, ressaltou.

O curso de Robótica Básica, realizado em
parceria com a Prodabel, promove o aprendizado de conteúdos como linguagem de
programação, mecânica, criação de robôs,
educação ambiental, dentre outros.

Presidente da
Assprom Carlos
Cateb, instrutora
Flávia Fontenele
e adolescentes
certificados pela
Prodabel
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REPORTAGEM DE CAPA

Parceria TJMG/MRV/ASSPRO
A

parceria ﬁrmada, no mês de
julho, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJMG), a MRV Engenharia e Participações S.A e a Assprom tem beneﬁciado
100 adolescentes que participam do Programa de Aprendizagem.
A cerimônia da assinatura do convênio,
realizada no TJMG, contou com as seguintes presenças: Presidente do TJMG,
Desembargador Nelson Missias de Morais; Diretor Executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV,
Raphael Lafetá; Presidente da Assprom,
Carlos Cateb; Desembargadora, Valéria Rodrigues Queiroz, Superintendente
da Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coinj/TJMG); Desembargador
José Arthur de Carvalho Pereira Filho,

Superintendente de Planejamento Administrativo e Gestão de Bens, Serviços
e Patrimônio do TJMG; Juíza Auxiliar
da Presidência, Rosimere das Graças
do Couto; Desembargador Gilson Soares Lemes, Superintendente Administrativo Adjunto do TJMG; Juiz Auxiliar
da Presidência, Delvan Barcelos Júnior;
Professora Tatiana Camarão, Assessora Especial da Presidência do TJMG;
Desembargador Irmar Ferreira Campos,
Diretor Financeiro da Assprom, e de colaboradores da MRV e da Assprom.
O Presidente do TJMG, Nelson Missias
de Morais, abriu os pronunciamentos e
destacou a importância da parceria: “Estamos traçando uma linha de futuro para
jovens que precisam se inserir no mercado de trabalho e que buscam um futu-

ro melhor. Eu me sinto muito confortável
quando participo de um evento dessa
natureza e vejo empresários de cabeça
aberta, estendendo as mãos àqueles
que desejam trilhar um caminho sólido. É possível buscar novos rumos e é
possível acertar, principalmente, quando
se trabalha em equipe e se quebra paradigmas com o apoio de uma instituição
como a Assprom”.
Carlos Cateb explicou que o convênio
proporcionará condições para uma inclusão cada vez maior de jovens no mercado de trabalho: “A nossa experiência de
44 anos existe com a missão de possibilitar, aos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, o acesso ao
trabalho, à formação pessoal e à ética. O
contrato que o Tribunal ﬁrma neste ato,

Acima, turma de aprendizes da parceria TJMG/MRV/Assprom durante aulas de formação;
acima à esquerda, Dr. Carlos Cateb (Presidente da Assprom), o Desembargador Nelson Missias de
Morais (Presidente do TJMG) e Raphael Lafetá (Diretor Executivo de Relações Institucionais
e Sustentabilidade da MRV) e demais representantes do Tribunal, da MRV e da Assprom durante
a assinatura do convênio; ao lado, aprendizes participam de atividades em Sete Lagoas
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OM beneﬁcia 100 aprendizes
de forma especial, com a participação
de uma empresa como a MRV, dará uma
grande oportunidade aos jovens e, também, ﬁcará gloriﬁcada porque, a partir
dele, se verão belos resultados”.
Segundo Raphael Lafetá, Diretor Executivo da MRV, a parceria tem como
objetivo atingir a meta exigida pela Lei
10.097/2000. “Na MRV, a Aprendizagem
tornou-se um caminho de responsabilidade social. Sabemos que cumprindo a
cota, estamos cumprindo um papel importantíssimo. Eu só tenho a agradecer
e desejo que esse Programa se perpetue
e que ele contamine outras empresas e
outras pessoas da sociedade”, destacou.
A Desembargadora Valéria Rodrigues
Queiroz falou sobre o principal objetivo
da parceria: “Primeiramente, quero falar

Foto: Cecília Pederzoli/TJMG

sobre a emoção de participar da assinatura deste convênio. Não é só dar a
oportunidade do primeiro emprego ao
adolescente, é promover uma transformação de vida. Em minhas audiências, o
que os jovens mais pedem é essa oportunidade de ingresso e reconhecimento
na sociedade como pessoas capazes. É
preciso acreditar que o bem que vocês
estão fazendo é muito maior do que se
imagina, porque isso envolve uma família e não somente um adolescente”.
Para a Juíza Auxiliar da Presidência do
TJMG, Rosimere das Graças do Couto,
o cunho mais bonito do Programa é a
proximidade do Tribunal com o cidadão.
“É muito importante o Tribunal ﬁcar cada vez mais humanizado. Eu agradeço a
todos que participaram desta parceria.
Em especial, ao desembargador José
Arthur, ao Dr. Carlos Cateb, e a MRV, que
se engajaram, desde o início, com todo
esforço e empenho. Que esta parceria
seja um sucesso e que outras empresas
venham até nós”, aﬁrmou.

Marco histórico

Uma grande novidade é o Programa de
Aprendizagem da Assprom em Sete Lagoas. Por meio da parceria com a MRV e
TJMG, a Assprom levou o Programa para
o interior de Minas Gerais e está oferecendo capacitação proﬁssional, proporcionando o aprendizado e contribuindo
para a formação integral de adolescentes
e jovens da região. “Os aprendizes estão
muito contentes com a oportunidade recebida. Eles estão muito engajados e receptivos em relação ao Programa”, aﬁrma
a instrutora Jéssica Macedo, responsável
pelo acompanhamento dos jovens.
Para a realização do Programa em Sete
Lagoas, a Assprom conta, também, com
a parceria da Apae, que cedeu um espaço com excelente infraestrutura para
a realização das aulas teóricas com os
aprendizes.
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Aprendizes
falam sobre
o Programa
O aprendiz Lucas Victor Siqueira
Santos, 16 anos, atua na 5ª Vara Cível do TJMG. Para ele, poder trabalhar para essas grandes empresas
é uma ótima oportunidade: “É muito
bom poder atuar na parte de auxiliar
de escritório do TJMG. Estou me esforçando e valorizando cada instante do meu tempo na Assprom para
quando concluir o Programa, sair daqui bem capacitado e me destacar no
mercado de trabalho”.
A aprendiza Francielly Vitória de Oliveira Soares, 17 anos, do Fórum de
Betim/MG, ressalta a importância do
trabalho da Assprom: “No Programa
de Aprendizagem, estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre o
mercado de trabalho e sobre o mundo. Quando a gente procura emprego, a primeira coisa que as pessoas
olham é o currículo e a Associação
oferece toda a capacitação que precisamos para concorrer lá fora. O
mercado de trabalho precisa de mão
de obra qualiﬁcada e aqui conseguimos uma boa formação”.

Lucas e Francielly aprendem
práticas profissionais na formação
promovida pela Assprom
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CURSOS, OFICINAS E EVENTOS
AGOSTO e SETEMBRO
Confira a legenda, ao lado,
e veja em quais atividades
você pode participar!

Preparatório de redação para o Enem
• LOCAL: sede da Assprom
• 03/08 a 26/10 (9h às 12h - aos sábados)
• 24/09 a 24/10 (9h às 12h - terças e quintas)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Oficina de biscuit

(confecção de galinha com bola de isopor)
• LOCAL: sede da Assprom
• 13/08 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Sessão de cinema comentado
• LOCAL: Palácio das Artes
• 10/08 (15h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578

Apoio pedagógico e reforço escolar
• LOCAL: sede da Assprom
• De acordo com a demanda (8h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5612

Manutenção de celulares
• LOCAL: Néo Tecnológica
• 16/09 a 30/09 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590/1591

Excelência no atendimento
ao cliente
• LOCAL: sede da Assprom
• 20, 21 e 22/08 (8h30 às 11h30)
• 27, 28 e 29/08 (13h30 às 16h30)
• 14 e 21/09 (8h às 12h * aos sábados)
• 17 a 19/09 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

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

Desenvolvimento profissional
para o mercado de trabalho
• LOCAL: sede da Assprom
• 27/08 a 30/08 (13h às 17h)
• 24/09 a 27/09 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita orientada “Astrocultura”
• LOCAL: Serra do Rola Moça
• 17/08 (16h às 21h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578

Oficina de decoração
com pote de biscuit
• LOCAL: sede da Assprom
• 20/08 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Visita técnica
• LOCAL: Escola Técnica Conhecer
• 23/08 (8h às 13h)
• LOCAL: a definir
• 10/09 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Oficina de flores em tecido
• LOCAL: sede da Assprom
• 22/08 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Técnicas de leitura e
compreensão de textos
• LOCAL: sede da Assprom
• 06/08 a 08/08 (8h às 12h)
• 24/09 a 26/09 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Encontro com pais e mães
• LOCAL: sede da Assprom
• 22/08 (17h às 19h)
• 19/09 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: sede da Assprom
• 12/09 e 13/09 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Feira das Profissões
• LOCAL: sede da Assprom
• 04/09 e 05/09 (8h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Língua portuguesa - reflexão e prática
• LOCAL: sede da Assprom
• 20/08 a 23/08 (13h às 17h)
• 10/09 a 13/09 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1539

Princípios básicos de matemática
financeira e estatística
• LOCAL: sede da Assprom
• 17/09 a 20/09 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

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

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

* É reservado à Assprom, o direito de cancelar ou adiar quaisquer cursos, eventos e oficinas, caso não haja número suficiente de participantes
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**Sede da Assprom: Rua dos Guajajaras, 43 - Boa Viagem

HISTÓRIA DE VIDA

“A Assprom foi a melhor
oportunidade da minha vida”
isabela gonçalves (foto), 24 anos, estagiária no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conta
como a Assprom foi importante em sua
trajetória.
JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua
experiência na Assprom?
ISABELA GONÇALVES: Foi a melhor oportunidade da minha vida. Inicialmente, fui
encaminhada para uma empresa de guarda de documentos. Depois, atuei como auxiliar administrativo no Fórum Lafayette/
TJMG, onde permaneci até o ﬁnal do meu
período na Assprom. Posso me considerar
uma pessoa de sorte, pois tive uma experiência incrível ao lado de pessoas que sempre estiveram dispostas a me ajudar e a me
dar dicas, que serviram para minha vida.
JA: E após a sua saída da Assprom,
como foi sua trajetória?
IG: Comecei a trabalhar como recepcionista em uma loja e, logo depois, conquistei uma vaga de recepcionista na Caixa
Econômica Federal. Hoje, sou estagiária

Foto: arquivo pessoal

de psicologia no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA/BH). Inclusive, gostaria de falar
que eu, como mulher negra e periférica, me
orgulho de poder ser a segunda pessoa de
minha família a ingressar em uma universidade. É um sonho sendo realizado e é muito importante ganhar esses espaços.
JA: A Assprom oferece vários cursos durante o itinerário formativo do jovem. O
que os cursos representaram para você?
IG: Os cursos foram muito importantes
para meu desenvolvimento proﬁssional e
ampliação do meu currículo. Eles foram a
diferença para que eu pudesse concorrer a
oportunidades no mercado de trabalho. A
Assprom dá toda a bagagem para o adolescente se recolocar após o seu desligamento. Basta aproveitar as oportunidades
e os cursos oferecidos!
JA: O que você diria para os jovens que
estão começando na Associação?
IG: Valorizem sua jornada na instituição e
absorvam o máximo de dicas que conseguirem. Vocês podem não perceber agora,

mas é uma oportunidade maravilhosa e
única. Por isso, aproveitem cada instante
de aprendizado.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Curso prepara jovens para o mercado de trabalho
Desde o mês de abril, a Assprom conta
com uma novidade: o Curso de Desenvolvimento Proﬁssional para o Mercado
de Trabalho, oferecido aos adolescentes
trabalhadores e aprendizes, em fase de
desligamento, e aos ex-adolescentes trabalhadores (inscritos no Projeto do Novo
Emprego - Pronem), traz temas como autoconﬁança e marketing pessoal.
A responsável pelo Pronem, Danielle Fonseca, enfatiza que a criação do novo curso
propicia maior possibilidade de reinserção
no mercado de trabalho. “O curso aborda
conteúdos como redes sociais e projeto
de vida para o enriquecimento do currículo
e, assim, contribui para a permanência do
jovem no mercado de trabalho após o seu
desligamento da entidade”, explica.
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O ex-adolescente trabalhador Eric Matheus Ramos fala sobre o Curso. “Aprendi
mais sobre o mercado de trabalho e as suas possibilidades e, principalmente, sobre
a elaboração de currículo. A atividade de
criação de uma empresa possibilitou o desenvolvimento de técnicas como iniciativa,
planejamento e comunicação”, enfatiza.

Jovens com seus certificados
de conclusão do Curso de
Desenvolvimento Profissional

Quer participar? Entre em contato
com a equipe do Pronem pelo
telefone: (31) 3263-1584
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ENTREVISTA

Vacinas são essenciais
para o controle de doenças
Vacinação é muito importante para todos: crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas.
A coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG),
Josianne Dias, fala sobre essas e outras questões que envolvem o controle de doenças

Foto: Gil Leonardi

JORNAL DA ASSPROM: Qual a importância de se manter o calendário vacinal de
crianças e adultos em dia?
JOSIANNE DIAS: A vacinação é a maneira mais eﬁcaz e segura de se prevenir diversas doenças. Realizado por meio do
Ministério da Saúde, o Programa Nacional
de Imunizações (PNI) é referência internacional por promover o acesso gratuito da
população às vacinas, respeitando critérios e orientações da Organização Mundial
da Saúde (OMS). O Calendário Nacional de
Vacinação contempla crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos
indígenas.
Além disso, a aplicação de vacinas tem
maior custo-benefício no controle de doenças imunopreveníveis do que o uso de
medicamentos para a cura dessas doenças. Resultado de muitos anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico, as vacinas são
seguras e consideradas essenciais para a
saúde pública.
Lembrando que o cartão de vacinação é
um documento indispensável, uma vez
que o controle das vacinas pode evitar
muitas doenças. Assim, não só crianças,
como adolescentes e adultos devem manter a vacinação em dia.
JA: No geral, as pessoas não têm controle sobre o cartão de vacinação, tanto de
adultos quanto das crianças. Como saber
quais vacinas devem ser tomadas?
JD: Para quem perdeu o cartão de vacinação, basta procurar uma Unidade Básica
de Saúde (UBS) para fazer a segunda via.
Vale lembrar que a falta do cartão não é um
impeditivo para que a pessoa possa vacinar. Ressalto que o cartão de vacinação
é o documento que comprova a situação
vacinal do indivíduo, devendo ser guardado
junto aos demais documentos pessoais.
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Josianne Dias, coordenadora do
Programa de Imunizações da
SES/MG durante vacinação

JA: As vacinas são seguras?
JD: As vacinas são seguras. Eventuais reações como febre e dor local podem ocorrer
após a aplicação de uma vacina, mas os
benefícios da imunização são muito maiores que os riscos dessas reações temporárias. É importante ressaltar, também,
que toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases de avaliação,
desde os processos iniciais de desenvolvimento até a produção e a fase ﬁnal, que é
a de aplicação, garantindo assim sua segurança. Além disso, elas são avaliadas e
aprovadas por institutos reguladores muito rígidos e independentes. No Brasil, essa
função cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão vinculado
ao Ministério da Saúde.
JA: Por que a Fake News sobre vacinas
ganhou tanta força?
JD: A divulgação de informações incorretas sobre vacinação contribui para que as
pessoas deixem de vacinar e, com isso, aumenta o risco de retorno de doenças imunopreveníveis como o sarampo. Por isso,
as pessoas devem divulgar informações
em sites oﬁciais como o do Ministério da
Saúde, o da Secretaria de Estado da Saúde

de Minas Gerais e o da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
JA: Quais campanhas estão ativas no estado de Minas Gerais?
JD: Toda a população pode colocar seu
cartão em dia, independentemente, se alguma campanha está sendo realizada ou
não. A próxima, prevista pelo Programa
Nacional de Imunizações, é a Campanha
Nacional de Multivacinação, que deve
acontecer no período de 7 a 25 de outubro,
sendo que dia 19 de outubro é o dia D de
divulgação e mobilização nacional para a
vacinação.

JA: Para quais locais as pessoas devem
se dirigir para regularizar os cartões de
vacinação?
JD: Crianças, adolescentes, adultos e idosos precisam comparecer à UBS mais próxima de sua casa e veriﬁcar se estão com
todas as vacinas em dia, independente se
há ou não uma campanha de vacinação
em vigência. Em Belo Horizonte, os endereços das Unidades Básicas de Saúde são
disponibilizados pela Secretaria Municipal
de Saúde de BH.
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NOSSA VOZ

Projeto Jovens Jornalistas: aprendizes
assistem palestra sobre jornalismo

Flávia Fontenele (primeira à esquerda) e Patrick Ferreira (ao centro de camisa xadrez)
com os aprendizes após a palestra sobre os desafios da profissão de jornalista

O PROJETO JOVENS JORNALISTAS entra em sua quinta edição
com novidades e fortalecimento da parceria entre a Assprom e o
Centro Universitário Una.
Para marcar o encerramento do Projeto com a turma 29/2018 e a
apresentação da turma 08/2019, no dia 9 de julho, os aprendizes
assisitiram a uma palestra com o estudante de jornalismo e ex-adolescente trabalhador, Patrick Ferreira. A turma 33/2018 também
participou da palestra como convidada.
Na ocasião, Patrick contou sobre sua experiência atual como estagiário na Una 360 (agência de eventos) e na TV Alterosa. Entrevistas
ao vivo com celebridades, apuração e redação de matérias para o
Jornal Contramão da Una, cobertura de eventos e shows, tudo isso
encantou os jovens durante a palestra e despertou o interesse para
a proﬁssão de jornalista.
O Projeto acontece desde 2017 e busca promover o protagonismo
dos jovens por meio do processo de elaboração de uma página do
Jornal da Assprom. Dessa forma, visa, também, à formação integral
dos jovens por meio de uma atividade educativa e proﬁssionalizante.
Para a aprendiza Ana Flávia Diniz, participar do Projeto Jovens
Jornalistas foi essencial para perceber a responsabilidade que a
proﬁssão exige. “É muito importante entregar um bom texto e, principalmente, dar ao leitor conteúdo verídico para sua informação. Foi

muito válido para minha vida e para minha carreira participar dessa
atividade. Durante o Projeto, consegui compartilhar notícias, falar
sobre assuntos de interesse dos jovens como o negro no mercado
de trabalho, depressão e ansiedade na juventude e outros. Coloquei
em cada edição, um pouquinho do meu olhar sobre os assuntos propostos e sei que todos se esforçaram para que tivêssemos um bom
resultado. Espero que o Jornal prospere cada dia mais! Agradeço
às instrutoras pelo conhecimento que trouxeram para a turma”,
enfatiza.
C������ ���� ��� �� ������������� �� ������ ������ �� P������:
Alexsander Lucas dos Santos, Ana Luíza Neves, Eidrian Lucca Costa
de Paula, Emanuela Gomes Rodrigues dos Santos, Emanuelle Vitoria
de Moura Ferreira, Ianca Caroline Santos, Isabella Soares de Carvalho, Jéssica Moura Araújo, Kesia dos Santos Ferreira, Laís Barbosa,
Lawanda Kermelly Ferreira Alves, Lorrayne Fernanda Neves, Lucas
da Silva Maciel, Raíssa Aparecida Barros Nonato, Richard Amaral,
Richard David de Oliveira Júlio, Ruan Rodrigues Soares, Samuel Henrique de Jesus Vieira Campos, Stefane dos Santos Machareth, Suzane Bispo Brandão, Thainá Ferreira de Jesus, Thalia Silveira Teixeira,
Victória Clara Santos Monteiro e Gabrielle Vitória Souza.

Adolescentes se mostraram bastante atentos durante
a palestra do ex-adolescente trabalhador Patrick Ferreira
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GALERIA

“Visitamos o Museu do Judiciário e aprendemos muitas coisas sobre
o júri e as leis, além de um pouco da nossa história. Essa foto foi
tirada no dia 11 de junho”. Turma 007/2019
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“No dia 23 de julho
foi o encerramento
do curso de Barbeiro!”.
Participantes de
curso de Barbeiro

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