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A ASSPROM e os Parceiros execu-
tam Programas de Aprendizagem e 
Empreendedorismo que promovem 
a inclusão social de adolescentes 
e jovens em situação de vulnera-
bilidade e risco social. Despertar o 
interesse para a profi ssionalização, 
formação cultural, ética e a consci-
ência cidadã desses jovens traba-
lhadores é a Missão Estatutária da 
entidade. Nos 43 anos de atividade, 
passaram 92 mil adolescentes e jo-
vens que foram inseridos nos mais 
diversos setores da vida produtiva.
O mercado de trabalho reclama a 
falta de trabalhadores qualifi cados. 
O levantamento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
apontou que 37% das vagas disponibilizadas pelo Sine não foram preen-
chidas por falta de profi ssional qualifi cado. Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) mostram que para profi ssionais 
com boa formação técnica e ensino médio ou ensino superior completo, 
há mais vagas disponíveis no mercado de trabalho. Atualmente, para cada 
100 jovens, de 18 a 24 anos, apenas 18 estão no ensino superior. 
Na Assprom, durante o itinerário formativo, os adolescentes trabalhadores 
e aprendizes aprimoram suas habilidades profi ssionais e pessoais, partici-
pam de palestras, cursos e atividades socioeducativas, criam novas pers-
pectivas de vida e constroem o currículo mínimo, composto pelos cursos: 
Digitação; Windows e Internet (Básico I); Word e Excel (Básico II); Excelên-
cia no Atendimento ao Cliente e Telefonia; Língua Portuguesa; Técnicas 
de Leitura e Compreensão de Textos; Princípios Básicos de Matemática 
Financeira e Estatística e Raciocínio Lógico-Matemático. 
O incentivo ao conhecimento e aperfeiçoamento profi ssional fortalece o 
ideal da juventude para o bom desempenho no mundo do trabalho. A ca-
pacitação funcional e a convivência com pessoas mais experientes e de-
tentoras de conhecimentos ajudam adolescentes e jovens da Associação 
na opção profi ssional futura. 
O mercado de trabalho tende a fi car cada dia mais competitivo. Assuma 
seu destino e invista tempo e esforço para aprimorar seus conhecimentos 
e aproveitar as oportunidades que a ASSPROM e os Parceiros oferecem! 
Seja um diferencial na comunidade e na escola!

Assprom Ofi cial 

asspromofi cial

Assprom Ofi cial 

Entre em contato 
com a Divisão de 

Contratos e Convênios 
pelo telefone:

(31) 3263-1538

QUER CONTRATAR 
APRENDIZES DA 

ASSPROM?CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

Vem aí o Torneio de Futsal Feminino!
Para você, que curte um futebolzinho com as colegas, participe do Torneio da Assprom.
Para saber sobre os critérios de participação e fazer sua inscrição, que vai até 30/09, entre em contato 
com a equipe da Dacom.

alexandre@assprom.org.br/marinacandian@assprom.org.br/isabelasoares@assprom.org.br

(31) 3263-1577/ (31) 3263-1581/ (31) 3263-1586

Vem aí o Torneio de Futsal Feminino!
Para você, que curte um futebolzinho com as colegas, participe do Torneio da Assprom.
Para saber sobre os critérios de participação e fazer sua inscrição, que vai até 30/09, entre em contato 

alexandre@assprom.org.br/marinacandian@assprom.org.br/isabelasoares@assprom.org.br

(31) 3263-1577/ (31) 3263-1581/ (31) 3263-1586
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EXPANSÃO

A Assprom está ampliando parcerias no in-
terior de Minas e, assim, contribuindo para 
levar a oportunidade do primeiro emprego 
para jovens de Nova Lima. Para isso, foi 
realizado, no dia 13 de agosto, o seminário 
“Responsabilidade Social e Aprendizagem”,  
com o objetivo de apresentar, aos empresá-
rios da cidade, os programas e o trabalho 
da Associação. Representantes de 10 em-
presas da região participaram do evento, 
que aconteceu no auditório da Associação 
Comercial de Nova Lima. 

Na abertura, compuseram a mesa: o Vere-
ador Álvaro Azevedo, a Presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e de Serviços 
de Nova Lima, Tatiane Verônica Ribeiro, e 
o Presidente da Assprom, Carlos Cateb. Na 
sequência, a Superintendente de Educação 
para o Trabalho, Rosânia Teles, apresentou 
os programas e ações da entidade.

Segundo Tatiane Verônica, a Assprom le-
vará uma grande oportunidade para os 
jovens. “A Assprom vem sim para fazer a 
diferença na cidade e é com muito orgulho 
que as empresas de Nova Lima recebem a 
Associação”, destacou. 

Para Álvaro Azevedo, a parceria fi rmada 
será muito importante para a população. 
“Criei essa ponte entre os empresários e a 
Associação para que eles se sensibilizem 
com a causa e abram as portas de suas 
empresas, oferecendo oportunidades aos 
jovens”, contou.

Carlos Cateb reforçou a importância da atu-
ação da entidade, o resultado dos progra-

Assprom amplia parcerias
no município de Nova Lima

mas e comemorou a parceria: “Queremos 
contar com o comércio e as indústrias de 
Nova Lima para desenvolvermos, juntos, 
um bom programa para a sociedade. A 
Assprom fi ca muito honrada e enaltecida 
por ser convidada em participar deste mo-
mento. Podem contar conosco”. 

A Fundação Dom Cabral (FDC), parceira da 
Associação, que tem contratado diversos 
adolescentes trabalhadores, foi representa-
da pela Analista de Recursos Humanos, Ana 
Cristina Gomes. “O trabalho da instituição 
em retirar os jovens da situação de vulne-
rabilidade social é muito importante, pois 
permite que eles tenham outro olhar sobre 
a vida e sobre o mundo. Por isso, a nossa 
parceria com a Assprom é tão duradoura e 

Presidente da Associação Comercial de Nova Lima, Tatiane Verônica, Vereador Álvaro 
Azevedo e Presidente da Assprom, Carlos Cateb, celebram parceria no município 

de tanto sucesso”, frisou. 

O ex-adolescente trabalhador Jonathan 
Robert Vieira, 32 anos, ingressou na en-
tidade aos 16 e conquistou sua perma-
nência na mesma empresa em que fez a 
Aprendizagem. “Atuei dois anos na Facul-
dade Milton Campos e fui contratado. Lá, 
faço o curso de Direito. Se não fosse a As-
sociação, não teria conseguido essa trans-
formação em minha vida”, concluiu.

QUER CONTRATAR APRENDIZES?
Entre em contato com as nossas gestoras: 

(31) 3263-1536/1537/1538
E-mail: dicom@assprom.org.br

Da esq. para a dir.: a Analista de Recursos Humanos da FDC, Ana Cristina Gomes; o ex-adolescente trabalhador 
Jonathan Robert Vieira; e a Superintendente de Educação para o Trabalho, Rosânia Teles; falaram sobre a 
importância dos programas da Assprom para a conquista do primeiro emprego
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O segundo Festival de Talento Amador da 
Assprom (Festivassprom) aconteceu no 
dia 14 de agosto, no auditório do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 
Mais uma vez, foi um grande sucesso de 
público. Essa edição foi marcada por mui-
to brilho, talento e coragem para enfrentar 
o palco. Cada jovem mostrou realmente o 
porquê de estar ali. 

Um ponto relevante do evento foi a partici-
pação dos mestres de cerimônia: a poeta 
marginal, Regiane Martins Nonato (ex-ado-
lescente trabalhadora), que mostrou todo 
talento ao declamar sua poesia com muita 
desenvoltura; e o poeta marginal, slam mas-
ter e rapper, João Victor Passos Gomes. 

A equipe organizadora do Festivassprom, 
também, destacou a participação do gran-
de número de adolescentes com defi ciên-
cia (PCDs) e o acolhimento do público jo-
vem, que incentivou seus colegas durante 
as apresentações: “Com letras autorais 
e coreografi as próprias, os participantes 
mostraram toda sua criatividade e foi bo-
nito ver o espírito solidário, nos camarins. 

Todos vibraram com as apresentações 
uns dos outros. A parceria com o BDMG, 
ao ceder o espaço para o nosso show de 
talentos, também fez toda a diferença. O 
nosso sonho é realizar os sonhos de nos-
sos adolescentes e estamos muito felizes 
porque conseguimos!”. 

O júri foi composto por artistas profi ssio-
nais e “ex-assprons”: o ator e professor de 
teatro, Evandro Nunes; e o compositor, can-
tor e multi-instrumentista, Heberte Almeida 
da Silva, deram sua contribuição e transmi-
tiram um pouco de conhecimento para os 
novos artistas. Também, estiveram presen-
tes: a presidente do grupo artístico “Samba 
da Meia Noite” e dançarina, Valéria Silva; a 
funcionária da Assprom, Karina Elian, repre-
sentando os funcionários; e a adolescente 
trabalhadora, Lara Luíza Malaquias, repre-
sentando os adolescentes da entidade. 

Quem teve a oportunidade de assistir ao 
Festival pôde se encantar com a apresen-
tação do adolescente trabalhador Samuel 
dos Reis de Almeida. Ele cantou “Say So-
mething”, de Christina Aguilera, e surpreen-

Festivassprom apresenta inúmeros 
talentos na música e na dança

NA ASSPROM

deu a todos com tamanho talento. O jovem 
foi o vencedor na categoria Música. “Foi 
incrível participar do Festivassprom. Ape-
sar de estar superconfi ante, foi uma grata 
surpresa. O Festival me ajudou a acreditar 
mais em mim e teve um grande impacto na 
minha vida, pois pude mostrar a minha voz 
e conquistar o prêmio. Agora é me preparar 
para o Festival do Fectipa”, ressaltou.  

Os espectadores também se impressio-
naram com o talento da aprendiza Hellen 
Patrícia Araújo, vencedora na categoria 
Dança. Ela se apresentou com seu gru-
po “Break da Quebrada”, composto pelo, 
também, adolescente trabalhador Diego 
Ribeiro Guimarães e outros integrantes. “O 
Festival existe para aqueles que acreditam 
nos sonhos e correm atrás, sem medo do 
que os outros vão falar ou pensar. No pal-
co, percebi que os artistas estavam muito 
nervosos, mas confi aram em si, e todos 
brilharam em suas apresentações. Dedico 
o meu prêmio a todos os meus colegas, 
que participaram e mostraram que são tão 
bons quanto eu”, destacou. 

Participantes do segundo Festivassprom, Grupo 
Acorde Lis, convidados e funcionários da Assprom 
comemoram o sucesso de mais um Festival
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FORMAÇÃO

Adolescentes retomam as aulas
do preparatório para o Enem
A Assprom e a Fundação João Pinheiro 
(FJP) deram as boas-vindas aos partici-
pantes do Cursinho Educar (curso prepa-
ratório para o Enem), no dia 13 de agosto. 
Participaram deste encontro, o Presidente 
da Assprom, Carlos Cateb; o Presidente da 
Fundação João Pinheiro, Helger Marra Lo-
pes; a Gerente de Extensão e Relações Ins-
titucionais da FJP, Beatrice Correa; além de 
funcionários da Fundação e da Assprom. 

O curso visa ampliar as chances de ingres-
so dos jovens no ensino superior. Para a ex-
-aprendiza Ellen Cristynne Coelho, a oportu-
nidade de iniciar o Cursinho é única. “Aqui, 
aprendemos todas as disciplinas exigidas 
no Enem e, consequentemente, obtemos 
uma boa base para o Exame no fi m do ano. 
Agora, estou confi ante em obter uma boa 
pontuação e conquistar uma vaga no curso 
de Medicina”, comemora. 

Para Lucimar Martins, responsável em 
acompanhar os adolescentes da Assprom, 

No período de 12/08 a 14/08, ado-
lescentes trabalhadores e apren-
dizes participaram de uma Jorna-

da de Empreendedorismo, na prática. Eles 
fi zeram Ofi cinas Criativas e Educativas 
com a equipe da organização social, Em-

Ideias criativas na Jornada de Empreendedorismo

o Cursinho promove uma base de conhe-
cimento para todos os alunos, inclusive 
para os que não tiveram oportunidades de 
aprendizagem ao longo de sua formação 
escolar. “O cronograma é muito planejado, 
o que traz bons resultados. A cada ano, 
essa parceria está mais forte, pois mui-
tos adolescentes da Associação já foram 
aprovados em cursos superiores, o que ra-
tifi ca o sucesso da parceria”, afi rma.

baixadores da Educação, que atua junto 
aos jovens incentivando suas ações e im-
pulsionando-os a serem agentes de trans-
formação na sociedade.

Os quatro grupos participantes destacaram 
os temas: Percurso na Escolha Profi ssional 

em Gastronomia, Aplicativo para Surdos e 
Mudos, Instagram contra o Bullying e Segu-
rança no Trabalho. Ao fi nal, os adolescen-
tes foram convidados a participar do evento 
Hackaton e a equipe vencedora foi premia-
da com uma sessão de cinema. “Falamos 
sobre Segurança no Trabalho, pois preci-
samos melhorar a segurança nas escolas 
e nos locais de trabalho.  Propusemos uma 
forma para isso acontecer, por meio da uti-
lização de catracas e de biometria. Fomos 
premiados com uma sessão de cinema, 
que foi um reconhecimento pelo nosso 
trabalho”, conta o adolescente trabalhador, 
Erick Barbosa. 

O adolescente trabalhador Igor Gusta-
vo Silva aproveitou a oportunidade e foi 
ao Hackaton. “Presenciei várias ideias de 
transformação social. É muito bom ver que 
existem pessoas sempre preocupadas em 
melhorar a nossa sociedade, benefi ciando 
quem realmente precisa”, destaca.

Jornada de Empreendedorismo reuniu aprendizes, adolescentes trabalhadores, 
equipe da Embaixadores da Educação e funcionários da Assprom

Preparatório para o Enem é fruto da parceria
entre Assprom e Fundação João Pinheiro 

INSCRIÇÕES ABERTAS

As inscrições abrem nos meses 
de janeiro e de dezembro. Para se 
inscrever, procure o Acompanhamento 
Escolar, na Rua dos Guajajaras, 
nº 43, bairro Boa Viagem. 
Mais informações: (31) 3207-5612
lucimarmartins@assprom.org.br
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REPORTAGEM  DE  CAPA

EMPRESÁRIOS, a Assprom quer ampliar parcerias para 
atender demanda de 7 mil jovens que aguardam vaga

Foto: arquivo pessoal

Falta de experiência e de qualifi ca-
ção podem ser obstáculos para as 
pessoas que buscam o primeiro 
emprego. A situação é ainda mais 

restritiva para adolescentes em situação 
de vulnerabilidade e risco social. Contudo, 
a Assprom, por meio dos programas Ado-
lescente Trabalhador e de Aprendizagem, 
facilita o acesso e dá, aos jovens, a chance 
de ingresso no mundo do trabalho, promo-
vendo a formação pessoal e profi ssional. 

Por ano, a entidade atende, em média, 3.900 
jovens em cursos profi ssionalizantes, acom-
panhamento escolar e profi ssional, ativida-
des socioeducativas, ações de atenção às 
famílias e encaminhamento para o segundo 
emprego. 

Segundo o Presidente da Assprom, Carlos

Cateb, são quase sete mil adolescentes 
e jovens aguardando, ansiosos, por uma 
chance de entrar na Associação. “Todo mês 
entram e saem centenas de adolescentes, 
mas o número de vagas não é sufi ciente 
para todos. Temos uma demanda muito al-
ta na entidade. A Assprom, atualmente, tem 
parcerias com 309 empresas privadas e 
diversos órgãos públicos. Porém, ainda po-
demos realizar muitas parcerias e oferecer 
esta grande oportunidade para mais jovens. 
É muito importante que os órgãos públicos 
e as empresas privadas exerçam, cada vez 
mais, a responsabilidade social e sigam 
nessa empreitada com a Assprom”, salienta. 

Durante os seus 43 anos, a entidade aten-
deu mais de 92 mil adolescentes. Cerca de 
90% dos adolescentes, que passam pela 
entidade, conseguem uma boa coloca-

ção no mercado de trabalho. “Os nossos 
ex-adolescentes se tornam profi ssionais 
como delegados, médicos e juízes”, come-
mora Cateb. 

Karen Caroline Alves, 19 anos, faz parte 
dessa estatística. Antes mesmo de com-
pletar o Programa de Aprendizagem, ela foi 
contratada como recepcionista na Casa de 
Saúde Santa Maria, onde foi aprendiza. Ela 
conta que iniciou sua trajetória profi ssio-
nal ainda adolescente, graças à Assprom. 
“O Programa de Aprendizagem foi o pon-
tapé inicial na minha carreira. Comecei na 
Associação, no projeto Natureza Jovem, e 
fi z diversos cursos que foram muito im-
portantes para meu currículo. Quando fi z 
o cadastro na Assprom, já havia me ca-
pacitado no Natureza Jovem e tinha co-
nhecimento sobre o mundo do trabalho. 

#CASOSDESUCESSO
“Ingressei na Assprom no dia 2 de 
janeiro de 1998. Foi uma ótima experi-
ência! Durante o Programa Adolescente 
Trabalhador, atuei na Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), uma instituição 
que valoriza as pessoas. Quando saí 
da Assprom, fui convidado a perma-
necer na Ordem, como funcionário. 
Fiz todos os cursos promovidos pela 
a Assprom: de departamento pessoal, contabilidade, 
informática, dentre outros. Todos foram fundamentais para 
a minha evolução pessoal e profi ssional. A Assprom me 
deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Após 
o meu desligamento, fi z faculdade de Gestão de Recur-
sos Humanos e, atualmente, estou concluindo o curso de 
Direito. Hoje, atuo no setor de RH da Ordem e estou muito 
feliz com as minhas conquistas. A Assprom foi um divisor 
de águas em minha vida, pois me ofereceu a oportunidade 
do primeiro emprego, de ter um currículo diferenciado e de 
ser o profi ssional que sou hoje”.

“Ingressei na Assprom no dia 10 de agosto 
de 1999, aniversário do meu pai. É uma 
data bem marcante de minha vida. Du-
rante dois anos, fui adolescente traba-
lhador e atuei na área de suprimentos da 
FIEMG. Ao término do contrato com a 
Associação, fui aproveitado no quadro 
do próprio Sistema FIEMG. Fui auxiliar 
administrativo, assistente administra-
tivo, assistente técnico, técnico de lici-

tações, comprador, analista, supervisor administrativo 
e, por fi m, coordenador, função que exerço atualmente. Buscando 
me aperfeiçoar na carreira, fi z vários cursos na área de suprimen-
tos e licitações. Além disso, sou formado em Administração de 
Empresas e pós-graduado pela Universidade Estácio de Sá e pelo 
Instituto de Educação Tecnológica (IETEC). 
Os programas da Assprom são excepcionais e me orgulho muito 
de ter feito parte da Associação. Sem sombra de dúvidas,
a Assprom foi minha base. Foi o lugar onde aprendi 
muito e me tornei um profi ssional de verdade!”

MISAEL GOMES, 
ex-adolescente trabalhador e coordenador 

da Área de Licitações do Sistema FIEMG

GILMAR DOS SANTOS, 
profi ssional do setor de 

Recursos Humanos da OAB-MG

Foto: arquivo pessoal
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Então, fui selecionada e encaminhada para 
atuar na Casa de Saúde Santa Maria e, an-
tes de fi nalizar o Programa, fui convidada 
para continuar trabalhando, agora, como 
recepcionis ta. Estou muito contente com a 
minha conquista”, conta. 

Durante o tempo em que esteve na Asso-
ciação, Karen fez cursos de informática, 
excelência no atendimento ao cliente, por-
tuguês e matemática, o que, segundo ela, 
contribuiu para que fosse contratada pela 
Casa de Saúde. “Por meio dos cursos, con-
seguimos estar preparados para o dia a dia 
no trabalho e, assim, nos tornamos profi s-
sionais diferenciados em relação a outros 
jovens, que não tiveram a oportunidade de 
ampliarem o currículo”, destaca. 

A coordenadora dos jovens na Casa de 

Saúde Santa Maria, Andréa Lúcia Bernardi, 
comemora a parceria. De acordo com ela, a 
capacitação da Assprom é tão efi caz que a 
maioria dos aprendizes é contratada após 
o encerramento do Programa. “A parceria 
com a Associação surgiu para cum-
prir a legislação. Porém, tudo deu tão 
certo que, hoje, não percebo como 
uma obrigação, mas sim uma res-
ponsabilidade social. Aqui, o jovem 
tem uma formação direcionada 
para a Casa de Saúde. Durante to-
do o Programa, os aprendizes são 
avaliados e aqueles que têm um 
bom desempenho são convidados 
para integrarem o nosso quadro de 
profi ssionais, após o encerramento”, 
enfatiza. 

ADOLESCENTES E JOVENS INSERIDOS 
NOS PROGRAMAS DA ASSPROM

3.900

ADOLESCENTES E JOVENS CADASTRADOS 
NOS PROGRAMAS DA ASSPROM

7.000
Seja você também um parceiro da Assprom. Contrate um aprendiz!

(POR MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2019)



* É reservado à Assprom, o direito de cancelar ou adiar quaisquer cursos, eventos e oficinas, caso não haja número suficiente de participantes
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Para adolescentes trabalhadores

Para ex-adolescentes trabalhadores

Para aprendizes

Para ex-aprendizes

Para pais ou familiares

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

CURSOS,  OFICINAS  E  EVENTOS

SETEMBRO e OUTUBRO
Confira a legenda, ao lado,  
e veja em quais atividades 
você pode participar!

• LOCAL: Sede da Assprom
• 19/09 (17h às 19h)
• 17/10 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: Néo Tecnológica
• 16/09 a 27/09 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1591

Manutenção em celulares

• LOCAL: Sede da Assprom
• 14 e 21/09 (8h às 12h * aos sábados)
• 17 a 19/09 (13h30 às 16h30)
• 08, 09 e 10/10 (8h30 às 11h30)
• 22, 23 e 24/10 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excelência no atendimento 
ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 10/09 a 13/09 (8h às 12h)
• 8/10 a 11/10 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: Sede da Assprom
• 17/09 a 20/09 (8h às 12h)
• 14/10 a 17/10 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico-matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 12/09 e 13/09 (13h às 17h)
• 19/10 e 26/10 (8h às 12h) * aos sábados
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

• LOCAL: Sede da Assprom
• 18/09 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de pintura em tela

• LOCAL: Shopping Cidade
• 14/09 (12h às 18h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578

Sessão de cinema comentado

• LOCAL: Sede da Assprom
• 24/09 a 26/09 (13h às 17h)
• 15/10 a 17/10 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

• LOCAL: Sede da Assprom
• 13/09 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de customização de camisa

Evento Crie o Impossível 
(empreendedorismo)

• LOCAL: Estádio do Mineirão
• 25/10 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

• 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) e Digitação

• LOCAL: Sede da Assprom
• 24/09 a 27/09 (8h às 12h) 
• 22/10 a 25/10 (13h às 17h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Marketing pessoal e 
desenvolvimento profissional 

Informática

Preparatório de redação para o Enem
• LOCAL: Sede da Assprom
• 24/09 a 24/10 (9h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Atividades orientada - Orquestra 
Filarmônica 

• LOCAL: Palácio das Artes
• 29/09 (9h30 às 13h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578

• LOCAL: Sede da Assprom
• 21/10 a 29/10 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1591

Projeto Feltrando Ideias
• LOCAL: Sede da Assprom
• 03/10 a 05/12 (13 às 17h)
• *todas as quintas-feiras
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

• LOCAL: Sede da Assprom
• 14/10 a 18/11 (10h às 12h - segunda, 

quarta e sexta)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590
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JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua 
história na Assprom?

CT: Foi uma experiência de superação das 
mais marcantes da minha vida, da qual me 
orgulho até hoje. Atuei na Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais, entre 
os anos de 2005 e 2007. Durante esse perí-
odo, vivi momentos incríveis, conheci pes-
soas extraordinárias e aprendi tarefas, que, 
ainda, utilizo em minha vida profi ssional.

JA: E suas experiências após a Assprom, 
como foram? 

CT: Depois que saí da Associação, não 
foi muito difícil conquistar outro empre-
go. Trabalhei em supermercados e numa 
empresa de telecomunicações. Também, 
fi z vários cursos, incluindo o de barbeiro. 
Por causa desse curso, abri minha própria 
barbearia, a Keko Boladão, onde atuo pro-
fi ssionalmente há 11 anos. Lá, emprego 
mais duas pessoas e dou curso para vá-
rios adolescentes e adultos. Além disso, 
realizo ações sociais em diversos bairros 

HISTÓRIA  DE  VIDA

e já dei aula no Presídio de 
Brumadinho. 

JA: Quando surgiu a
vontade de seguir a
profi ssão de barbeiro?  

CT: Sempre cortamos o cabe-
lo em casa, pois meu pai tinha 
uma máquina. Foi assim que 
despertou a vontade de me 
aperfeiçoar. Comecei fazen-
do alguns cursos básicos e, 
depois de pesquisar bastante, 
fui para o Rio de Janeiro, onde 
trabalhei em uma barbearia e 
tive a oportunidade de aprender e desco-
brir várias novidades. A partir disso, recebi 
convites para dar aulas e fazer workshops 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito San-
to e outros estados. Recentemente, ganhei 
um prêmio como melhor Barbeiro do Brasil. 
Estou muito feliz com a minha conquista. 

JA: Fale sobre essa premiação.  

CT: Foi uma surpresa sensacional, um up-
grade na minha carreira! Ganhar o “Navalha 
de Ouro” (prêmio promovido pelo Conse-
lho Nacional dos Profi ssionais da Beleza), 
na categoria geral em Conhecimentos, 
Workshop, Desempenho e Visagismo, sig-
nifi cou muito para mim. Sei que, hoje, sou 
considerado um dos melhores no ramo da 
barbearia em Minas Gerais e no Brasil.

JA: O que diria para os jovens que que-
rem seguir uma carreira como a sua?  

CT: Para chegar aonde cheguei, tive que 
passar por várias etapas. Às vezes cansa, 
mas é só respirar fundo e continuar a ca-
minhada e sempre em busca de aperfei-
çoamento. Com este propósito, qualquer 
pessoa conquistará o que se deseja.

JA: E para a Assprom, qual mensagem 
gostaria de deixar?  

CT: Agradeço muito à Assprom por ter si-
do tão bem recebido. Foi na Associação 
que comecei a minha carreira profi ssio-
nal e aprendi o que é ser cidadão. Se hoje 
sou o que sou, é porque fi z parte dessa 
instituição!

cleiton teixeira (foto), ex-adoles-
cente trabalhador, é mais um caso de 
sucesso da Assprom. Conhecido como 
Keko Boladão, o jovem recebeu o prê-
mio “Navalha de Ouro” e conta como a 
Associação o ajudou a trilhar uma tra-
jetória vencedora.

APRENDIZAGEM

No dia 23/08, a Assprom participou do lan-
çamento do Programa de Incentivo à Apren-
dizagem Profi ssional de Minas Gerais - Des-
cubra, no auditório da Faculdade Direito da 
UFMG. O Presidente da Assprom, Carlos Ca-
teb, funcionários e adolescentes da entidade 
estiveram presentes no evento.

O Descubra é fruto da cooperação interins-
titucional de onze órgãos públicos munici-

Assprom participa de lançamento do Descubra 

Foto: divulgação CNPB

“Foi na Assprom que
aprendi o que é ser cidadão”

pais, estaduais e federais e tem o objetivo 
de promover a inserção de jovens e ado-
lescentes em Programas de Aprendizagem 
e/ou cursos profi ssionalizantes.

Os ógãos que participam do Descubra são: 
a Superintendência Regional do Trabalho em 
Minas Gerais (SRT-MG); as secretarias esta-
duais de Segurança Pública (SESP) e de Tra-
balho e Desenvolvimento Social (Sedese); a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC); 
o Tribunal Regional do Trabalho de Minas 
Gerais (TRT-MG); o Ministério Público do 
Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG); o 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Ge-
rais (TJMG); o Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais (MPMG); o Senac; o Senai; 
além de diversas entidades formadoras.
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Por que Setembro Amarelo?

JORNAL DA ASSPROM: Qual é o principal 
objetivo da campanha?   

NORMA MOREIRA: A Campanha tem a pro-
posta de associar a cor ao mês de Setem-
bro, que tem o dia 10 como Dia Mundial da 
Prevenção do Suicídio. A intenção é chamar 
a atenção da população para o problema.

JA: A campanha vem ganhando maior 
adesão a cada ano. Qual a razão disso?

NM: A cada ano, a adesão cresce. Isso de-
monstra o interesse/engajamento de pes-
soas e de instituições na causa da preven-
ção do suicídio.

JA: Como o CVV vem contribuindo para a 
prevenção do suicídio no Brasil?

NM: O CVV tem os programas de Apoio 
Emocional e Prevenção do Suicídio. Por 
meio deles, presta atendimento gratuito e 
sigiloso, entendendo que a oportunidade 
de falar e desabafar contribui para o alívio 
da dor e do sofrimento da pessoa que bus-
ca atendimento.

Já começou o Setembro Amarelo, campanha criada, em 2015, pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) para coibir o suicídio. A voluntária plantonista e 
coordenadora da Comissão de Desenvolvimento de Voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), Norma Moreira 
de Oliveira, psicóloga, fala sobre a importância da prevenção

ENTREVISTA

JA: Qualquer pessoa pode ser um volun-
tário do CVV? O que é preciso fazer?

NM: Sim, basta ser maior de 18 anos. O 
candidato participa do Programa de Se-
leção de Voluntários, no qual é avaliado 
conforme sua aptidão. Na sequência, ele 
faz um curso e, depois, alguns estágios. 
As datas de realização do Programa são 
divulgadas no site do CVV.

JA: De acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é a 
segunda causa de morte de pessoas entre 
15 e 29 anos. Porque o suicídio acomete 
tanto os jovens?

NM: Infelizmente, este dado é atual. As 
causas são diversas: difi culdades de re-
lacionamento, situação familiar, uso de 
drogas, bullying, falta de apoio familiar ou 
social, além da própria saúde mental. 

JA: Quem está passando por um proble-
ma emocional e quer procurar ajuda, o 
que deve fazer?

A psicóloga Sandra Taiz Alves, ex-estagiária 
da Assprom, apresentou seu Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC): A relação da 
Família com o Suicídio na Adolescência, 
no mês de julho, na faculdade UNA. “Tinha 
curiosidade em entender melhor o que le-
vava os jovens a chegarem a este extremo 
para se livrar da dor. Durante meu estágio, 
tentei conciliar os assuntos que tinha inte-
resse em estudar. É muito importante falar 
sobre o suicídio, suas causas e formas de 
prevenção, pois, no Brasil, o número de ca-
sos é bastante elevado e o assunto ainda é 
tabu. Por isso, para evitar que mais casos 
aconteçam, é necessário que haja um tra-
balho de sensibilização em toda a socieda-
de”, destaca.

Canais de atendimento do CVV

• 188 (telefone) 

• Presencial nos postos de atendimento 

• E-mail

• Chat (via web) 

Esses canais estão no site: www.cvv.org.br

As doenças psíquicas são alguns dos 
fatores do suicídio. Segundo dados da 
OMS, a depressão é um dos mais co-
muns. Diante disso, a Assprom realiza 
várias palestras e ações sobre o tema, 
voltadas para os jovens e seus familia-
res. No dia 5 de agosto, os participantes 
da Ofi cina de Convivência Tomara que 
Caiba conversaram com a psicóloga Ana 
Paula Nascimento sobre “Ansiedade e 
Depressão”. Os participantes puderam 
compreender a diferença entre tristeza 
e depressão, além de conhecer algumas 
redes de apoio para auxílio no tratamen-
to da doença.

Assprom realiza 
palestra sobre 
depressão

Ex-estagiária da Assprom aborda
 tema do suicídio de adolescentes
 no TCC do curso de Psicologia

NM: Pode buscar apoio emocional no CVV, 
por meio de atendimentos telefônico, pre-
sencial ou via web. Importante ressaltar 
que o atendimento do CVV não exclui a 
possível necessidade de apoio profi ssional  
do médico/psicológico. 

Sandra Alves (blusa lilás) 
com suas orientadoras, 
após sua defesa do TCC 



11SETEMBRO 2019

NOSSA  VOZ

*Matéria e ilustração produzidas pelos aprendizes, que parti cipam do Projeto Jovens Jornalistas da Assprom

Vaidade e representati vidade da própria imagem e 
como ela pode afetar a autoesti ma de jovens e adolescentes  

As rede sociais como Instagram e YouTube, são, 
cada vez mais, acessadas pelos jovens. O YouTube, 

assim como o Instagram, permite 
que as pessoas exponham suas 

vidas parti culares. 

Muitas vezes, nas posta-
gens, as pessoas se mos-
tram como quem gostariam 
de ser  e não como quem 

são de fato. Os jovens, prin-
cipalmente, acabam criando 

e seguindo padrões estereo-
ti pados de beleza e de esti lo de 

vida e isso pode causar confl itos 
internos e insati sfação com a aparência, 

com o próprio corpo e com a realidade. Assim, 
as redes sociais podem acabar impactando, de forma 

negati va, a autoesti ma desses jovens. É preciso aceitar o 
seu corpo e entender que não existe um único padrão de 
beleza, além de que não é necessário mudar para ser 

igual a uma celebridade ou digital infl uencer.

Para saber mais sobre esse assunto, conversamos com a técnica de 
acompanhamento da Assprom, Maria Virgínia Azevedo, que falou sobre 

vaidade, amor próprio, autoesti ma e redes sociais. “As pessoas transformam a vida 
parti cular em vida pública. Assim, elas estão suscetí veis a elogios e críti cas. Tem, 

também, a questão de como elas se veem e qual importância dão para o retorno que 
recebem e como se sentem diante de tantas informações sobre elas mesmas”, ressalta. 
Maria Virgínia afi rmou, ainda, que ‘as críti cas recebidas podem desencadear vários 
fatores relacionados à saúde emocional, como a depressão e a falta de autoesti ma’.

A vaidade em si pode ser positi va, porque faz com que cuidemos de nós mesmos. Mas, 
o problema está no excesso de vaidade. Quando a gente passa a precisar de muitos 
likes para nos senti rmos queridos e legais, é sinal de que algo está muito errado. A 
vaidade pode se tornar um grande problema na vida das pessoas. Afi nal, querer ser 
alguém apenas para ser aceito (ou visto) não pode ser uma coisa muito boa.

como ela pode afetar a autoesti ma de jovens e adolescentes  
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Espelhando  a  si  mesmo 
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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 

GALERIA ESPECIAL

Assprom Ofi cial 

Adolescente trabalhadora, Ellen Adrienne Pereira

dos Santos, com funcionários da Procuradoria 

Geral de Justiça de Corinto/MG

Adolescente 
trabalhador do 
Fórum de São 
João del-Rei, 
Rhuan Victor 
Pereira Silva, 
ao lado do 
coordenador, 
Anderson 
Augusto de Melo, 
administrador 
do Fórum 

Adolescente trabalhador do Fórum de Itaúna/MG, 

Vinícius Soares de Faria, ao lado da coordenadora 

Luciene Fernandes Santos, administradora do Fórum

Adolescente trabalhador, Tulio Santiago Barbosa da Silva, com os 

funcionários da Procuradoria Geral de Justiça de Capelinha/MG

Adolescente 
trabalhador 
do Fórum de 
Ipatinga/MG, 
Mateus Henrique 
de Lima e Silva, 
ao lado da 
coordenadora, 
Gina Quaresma 

Destaques Estudantisdo interior

Adolescente trabalhador, Crhystian Oliveira Alves, com os 

funcionários, Fabrício Silva, Joice Valadares, Mara Alessandra

e Elias Vargas, do Fórum de Curvelo/MG 


