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Adolescentes trabalhadores e aprendizes participam da 
Caminhada Pró-Aprendizagem e de audiência pública na ALMG
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As instituições do Terceiro Setor, 
em especial as que executam os 
Projetos de Aprendizagem (Lei Fe-
deral nº10.097/2000 – no governo 
Fernando Henrique Cardoso) fo-
ram surpreendidas com a injusta 
e revoltante “proposta” das con-
federações nacionais dos empre-
gadores, em especial, a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) 
que pretende: a) limitar o acesso 
ao Programa de Aprendizagem, 
apenas, para jovens entre 16 e 18 
anos, que estejam no ensino mé-
dio ou em cursos técnicos; b) alterar a Classifi cação Brasileira de Ocu-
pações (CBO) com redução expressiva da cotas de contratação/forma-
ção obrigatórias para jovens nas empresas; c) eliminar a participação 
das entidades autorizadas pelo Ministério da Economia - Secretaria de 
Trabalho para executarem, de forma correta e técnica, os cursos teóri-
cos. Passando, dessa forma, a execução da parte prática e teórica do 
Programa de Aprendizagem para as empresas.

Considerando que as empresas conveniadas com a ASSPROM con-
tratam, em média, 1.200 jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, resi-
dentes em áreas de vulnerabilidade social, ou seja, pessoas de baixa 
renda, moradoras nas comunidades menos favorecidas, essas altera-
ções pretendidas pelas confederações dos empregadores resultarão, 
de imediato, na redução do número de jovens aprendizes, gerando 
um enorme contingente de trabalhadores desqualifi cados para várias 
funções, que demandam capacitação específi ca. A “oportunidade de 
aprendizagem e de empreendedorismo” para as classes C/D se tornará 
próxima de ZERO. 

A ASSPROM, entidade com a experiência (43 anos) de formação e ofer-
ta do primeiro emprego para os adolescentes e jovens de baixa renda, 
declara-se radicalmente contrária às “propostas” das confederações 
e conclama a sociedade produtiva e socialmente responsável, a dizer 
NÃO ao projeto de alterações da Lei da Aprendizagem.

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

Venha participar do Concurso de Desenho da Assprom!
Com o tema “Natal: cuidar do meio ambiente é o melhor presente”, estão abertas as 
incrições para o Concurso de Desenho da Assprom. Se você curte desenhar, a hora 
é essa! Entregue o seu desenho até o dia 14 de novembro, na Rua dos Guajajaras, 
43 - Dacom (5º andar).

karinaelian@assprom.org.br - (31) 3207-5640
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FORMAÇÃO  INTEGRAL

Escolher uma profi ssão pode ser uma gran-
de difi culdade para jovens que estão se for-
mando no ensino médio. Para ajudar nesse 
momento importante, a Assprom realizou, 
nos dias 4 e 5 de setembro, a 10ª Feira das 
Profi ssões, no auditório da entidade. O ob-
jetivo foi apresentar trajetórias de profi ssio-
nais em diversas áreas e auxiliar os jovens a 
defi nirem seu futuro profi ssional.

Na edição deste ano, os jovens assistiram 
a palestras sobre Psicologia, Artes Cêni-
cas, Educação Física, Administração, Co-
municação Social, Engenharia, Psicologia, 
Direito, Carreira Militar, Empreendedorismo, 
Tecnologia/Robótica e Cursos Técnicos e 
Tecnólogos. 

Entre os palestrantes, destacaram-se vá-
rios ex-adolescentes trabalhadores e ex-
-aprendizes da Associação. Segundo a 
policial militar e ex-adolescente trabalha-
dora, Iury Fernanda de Araújo, é importante 

Diversidade marca a 10ª 
edição da Feira das Profi ssões

PALESTRANTES 
CONVIDADOS:

• Kenedy Alves, ex-adolescente trabalha-
dor, estudante de Psicologia na FUMEC;

• Evandro Nunes, ex-adolescente traba-
lhador, ator, diretor e professor de teatro;

• Aline Pereira, ex-adolescente trabalha-
dora e analista administrativo;

• Patrick Bryan Nascimento, ex-adoles-
cente trabalhador, estudante de jornalis-
mo na UNA;

• Sabrina Pereira Cruz, ex-aprendiza e 
técnica de acompanhamento profi ssio-
nal da Assprom;

• Gilberto Silva Pereira, ex-adolescente 
trabalhador, presidente da Comissão 
Estadual de Promoção da Igualdade 
Racial da OAB/MG;

• Iury Fernanda de Araújo, ex-adolescente 
trabalhadora e policial militar;

• Ramaldo Alves de Brito, ex-aprendiz e 
consultor empresarial;

• Filipe Mendes Pereira, ex-adolescente 
trabalhador, associado da Assprom e 
empresário;  

• Ana Carolina Aquino, mestre em Enge-
nharia Elétrica pela PUC Minas;

• Pedro Henrique dos Santos, instrutor 
do Curso Técnico em Enfermagem no 
Senac; 

• Marcos Renato Corrêa, professor no 
curso de Educação Física na Faculdade 
Pitágoras.

que o jovem conheça bem a profi ssão que 
deseja seguir. “A Feira vem nortear àqueles 
que têm dúvidas sobre qual carreira esco-
lher. Fiquei muito feliz em contribuir com 
o evento. Foi um importante aprendizado 
para mim também”, afi rmou.

Segundo a responsável pelo Projeto do No-
vo Emprego da Assprom e uma das organi-
zadoras do evento, Danielle Fonseca, neste 
ano, a Feira foi bastante diversifi cada. “Foi 
possível fazer uma reflexão sobre temas 
que são tendências no mercado. Alguns 
como meio ambiente e igualdade de gênero 
e raça foram abordados nas palestras e os 
jovens demonstraram muito interesse nes-
sas reflexões”, ressaltou.

A aprendiza Analice Rodrigues Evaristo, 17 
anos, está no 2º ano do Ensino Médio e de-
cidiu qual carreira seguir. “Estava em dúvi-
da entre Estética e Psicologia. As palestras 
foram fundamentais para a minha escolha. 

Vou tentar Estética como primeira opção e 
Psicologia como segunda”, contou a jovem 
entusiasmada.

Além das palestras, os jovens puderam re-
alizar suas inscrições e tirar dúvidas sobre 
processo seletivo nos estandes das facul-
dades Newton Paiva, UNA e Pitágoras.

Jovens se mostraram bastante 
atentos e interessados nas palestras, 
durante a 10ª Feira das Profi ssões
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A Assprom foi bicampeã no 5º Festival de 
Talentos Amadores Fectipa/MG! Realizado 
no dia 17 de setembro, no Grande Teatro 
do Sesc Palladium, o evento contou com a 
participação de adolescentes e jovens de 
20 entidades formadoras.  

Os jovens tiveram a oportunidade de mos-
trar muito talento nas categorias canto, 
dança e teatro. A Assprom foi representada 
nas três categorias.

O adolescente trabalhador Samuel dos 
Reis foi o campeão da categoria canto e 
levou o troféu de 1º lugar para casa. O jo-
vem interpretou a música “Back to Black” 
de Amy Winehouse e emocionou o público.

Samuel também foi premiado com uma 
bolsa de estudos no Instituto Cultural Guto 
Fernandes. “Apresentar em um teatro lo-
tado foi incrível! O Festival me trouxe um 
aprendizado de que sou capaz e que devo 
confi ar mais no meu potencial. Estou muito 
contente com essa conquista”, enfatizou.

Na categoria teatro, o aprendiz Pedro Cons-
tâncio e a ex-aprendiza Bárbara Roberti fi ze-
ram uma esquete falando sobre preconceito 

e transmitiram uma mensagem de respeito 
às diferenças e de amor ao próximo.

Na dança, o adolescente trabalhador Die-
go Guimarães e a aprendiza Hellen Araújo, 
com seus amigos Paulo Rocha e Agosti-
nha Levis, levaram o Hip-Hop para o públi-
co com o grupo ‘Break da Quebrada’.

Em 2018, o grupo Passistas Dancy, for-
mado pelos aprendizes Jeniffer Gomes 
e Pedro Henrique Araújo, foi campeão na 
categoria dança.

Assprom é bicampeã 
no Festival de Talentos 
Amadores Fectipa/MG

PROTAGONISMO  JUVENIL

Nos dias 13 e 14 de setembro, adoles-
centes trabalhadores, aprendizes e co-
laboradores da Assprom participaram 
da 13ª Conferência Municipal de Assis-
tência Social, realizada, no Sesc Venda 
Nova. O evento foi promovido pelo Con-
selho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) com o apoio da Prefeitura de 
Belo Horizonte, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Segu-
rança Alimentar e Cidadania (SMASAC), 
e reuniu membros da sociedade civil e 
representantes do Governo. 

Com o tema “Assistência Social: Di-
reito do Povo, com fi nanciamento pú-
blico e participação social”, o objetivo 
da conferência foi avaliar a situação 
atual da política de assistência social 
em BH e propor novas diretrizes para 
seu aperfeiçoamento e os avanços do 
Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). As discussões foram norte-
adas por quatro eixos: o papel da po-
lítica de Assistência Social frente às 
violências; diversidade de inclusão no 
SUAS; integralidade e intersetorialida-
de na efetivação dos direitos socioas-
sistenciais e fi nanciamento e gestão 
democrática do SUAS. 

Os aprendizes Aline Oliveira, Vitória Ca-
rolina dos Santos, Moysés dos Santos 
Moraes e o adolescente trabalhador 
Natanael Rúbio representaram a As-
sociação. Eles foram eleitos delegados 
nas pré-conferências de Assistência 
Social, realizadas em agosto. “Es-
tar presente, poder participar e ouvir 
a manifestação de todos, agregou o 
nosso conhecimento. A conferência é 
um importante momento de exercício 
de cidadania para todos nós”, ressal-
tou a aprendiza Aline Oliveira.

Jovens participam 
de Conferência 
Municipal de 
Assistência Social

Equipe da Assprom teve 
participação efetiva na Conferência 
Municipal de Assistência Social

Samuel mostrou todo o seu talento 
e foi campeão na categoria canto

Jovens da Assprom 
mostraram, durante 
as apresentações 
artísticas, que têm 
muita atitude e  
talento   
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NA CONTRATANTE

Jovens da Cidade Administrativa/MG 
participam da 2ª Mostra de Cursos

Como decidir qual é a melhor car-
reira profi ssional? O que é preciso 
avaliar para se fazer essa escolha? 

São inúmeras as dúvidas que cercam 
os jovens quando eles precisam decidir 
o que fazer no futuro. Pensando nisso, 
a Assprom realizou a 2ª Mostra de Cur-
sos e Profi ssões, na Cidade Administra-
tiva de Minas Gerais (CAMG), no dia 17 
de setembro.

A Mostra foi voltada aos adolescentes 
trabalhadores e aprendizes, que atuam 
na Cidade Administrativa, e teve o objeti-
vo de promover debates, conversas e es-
clarecimentos sobre diversas carreiras 
profi ssionais. “A escolha da profi ssão é 

um projeto de vida. Por isso, é preciso 
conhecer a realidade de cada ofício”, en-
fatiza Natalino Oliveira Silva, técnico de 
acompanhamento profi ssional da Asso-
ciação e organizador do evento.

Os jovens tiveram a oportunidade de vi-
sitar os estandes de instituições como 
Senac, Newton Paiva, Faseh, Senai, Se-
brae, PUC Minas, Una e Faculdades Pi-
tágoras e se informaram sobre diversas 
profi ssões, forma de ingresso nas insti-
tuições de ensino superior, bolsas de es-
tudo e outros programas de assistência 
estudantil. 

Os estandes também chamaram a aten-
ção dos profi ssionais e servidores da 

CAMG. Muitos buscaram informações 
sobre especializações e cursos de pós-
-graduação e outras profi ssões. 

A educadora social da Assprom e, tam-
bém, organizadora do evento, Flávia 
Fontenele, afi rma que “a Mostra atrai 
muito os jovens e é fundamental para 
auxiliá-los nesse momento de escolha 
da profi ssão para o futuro”.

Para o adolescente trabalhador Ícaro Sou-
za Silva, o evento foi uma oportunidade 
de aprendizado. “Depois que participei de 
uma simulação de salvamento, pude ver 
como o curso de Enfermagem é impor-
tante. Além disso, conheci profi ssões que 
não sabia que existiam”, ressalta.

Na Mostra, adolescentes e jovens tiveram muitas 
oportunidades de conhecer diversas áreas 
profi ssionais e instituições de ensino superior
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REPORTAGEM  DE  CAPA

Você sabe o que é a Aprendizagem? 
Conhece a Lei 10.097/2000? Sa-
be quais são os benefícios e as 

vantagens de se inscrever em um Programa 
de Aprendizagem e ser parceiro de uma en-
tidade formadora? 

O Programa de Aprendizagem é uma fer-
ramenta fundamental para possibilitar o 
acesso de adolescentes, em situação de 
vulnerabilidade e risco social, ao primeiro 
emprego, por meio de capacitação teó-
rica e prática. Ele é estruturado na Lei da 
Aprendizagem 10.097/2000, que determi-
na que empresas de médio e grande porte 
contratem jovens de 14 a 24 anos como 
aprendizes. 

Na Assprom, mais de 92 mil adolescentes 
e jovens foram capacitados, preparados e 
munidos de conceitos de cidadania e desen-
volvimento profi ssional e pessoal, por meio 
de seus programas, e conquistaram sua 
reinserção no mercado. Durante o itinerário 
formativo, o aprendiz é acompanhado por 
profi ssionais comprometidos com o princípio 
da inclusão social, previsto no Estatuto da As-
sociação, que objetiva sua formação integral. 

São inúmeros os benefícios do Programa 
de Aprendizagem. Porém, várias mudanças 
sugeridas na Proposta de Lei 5228/2019 
vão impactar, negativamente, a chance de 
milhares de jovens de acessarem a qualifi -
cação profi ssional. Esta Proposta apresenta 
diversas alterações na Lei da Aprendizagem 
que vão reduzir, ainda mais, a chance de es-
se público conseguir a oportunidade do pri-
meiro emprego.

Caminhada Pró-Aprendizagem
Devido à ameaça que a PL 5228/2019 re-
presenta para a Lei 10.097/2000, centenas 
de adolescentes e jovens da Associação 
participaram de uma caminhada em prol da 
Aprendizagem, no dia 30 de setembro. Du-
rante todo o trajeto, que se iniciou em frente 
à Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego de Minas Gerais (SRTb/MG) e se-
guiu até a Praça da Assembleia, os jovens 
seguraram balões brancos como sinaliza-
ção de paz e se manifestaram com apitaço, 
chamando a atenção da sociedade. 

O evento, promovido pela SRTb/MG e pelo 

Luta pela Aprendizagem mobiliza sociedade civil 
Fórum de Erradicação e Combate ao Tra-
balho Infantil e Proteção ao Adolescente 
Trabalhador (Fectipa/MG), contou com a 
participação de dois mil aprendizes, de 28 
entidades de formação profi ssional. 

O cenário é bastante preocupante, como 
afi rma a coordenadora do Fectipa/MG, El-
vira Cosendey: “Estamos em alerta com os 
rumos da Aprendizagem. Tanto por causa 
dos cortes das funções da Classifi cação 
Brasileira de Ocupações (CBO), como pelo 
afastamento das entidades sem fi ns lucra-
tivos, da exigência de conclusão do ensino 
fundamental, entre outras questões. Diante 
de tantas dúvidas e da falta de informação, 
avaliamos que é hora dos fóruns e institui-
ções se alinharem para exigir a continuida-
de da Aprendizagem”.

O aprendiz Thales Diogo Alvarenga defen-
de a Aprendizagem e chama todos para 
essa luta. “A mobilização é muito impor-
tante, pois o Programa é fundamental pa-
ra a conquista do primeiro emprego. Não 
podemos deixar que postos de trabalho 
sejam reduzidos. É importante que todos 
apoiem essa causa”, destaca.
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Após a caminhada, adolescentes e repre-
sentantes das entidades formadoras se 
concentraram no Hall das Bandeiras, em 
frente à Praça da Assembleia, para uma 
audiência pública proposta pela Comis-
são de Participação Popular.

Na oportunidade, o auditor fiscal da 
SRTb/MG, Antônio Alves Mendonça Jú-
nior, destacou, como alguns pontos mais 
críticos da PL 5228/2019, a eliminação 
das entidades formadoras que fazem a 
intermediação entre os jovens e as em-
presas e a redução de vagas para os 
aprendizes devido à alteração da CBO. 

O presidente da Assprom, Carlos Cateb 
defendeu a Aprendizagem e falou sobre 
a importância das entidades sem fi ns 
lucrativos continuarem realizando os 
Programas de Aprendizagem: “Os ado-
lescentes e todos os seus amigos, os co-
legas da escola, sejam ou não aprendizes, 

têm que ir para as ruas e lutar por mais 
justiça e igualdade. Estamos atravessan-
do um momento perigosíssimo para o 
Brasil e, neste momento, todos precisam 
defender a Lei 10.097. A Associação está 
pronta para dizer não à aplicação desta 
Proposta de Lei”.

O deputado Professor Wendel Mesquita, 
um dos casos de sucesso da Assprom, 
manifestou total apoio à causa. “Aos 16 
anos, participei do Programa da Associa-
ção e sei da importância da Aprendiza-
gem, por isso defendo sua continuidade. 
Não podemos permitir que tirem essa 
conquista, feita com muita garra e muito 
suor”, enfatizou. 

Os jovens da Assprom tiveram partici-
pação efetiva no evento. O adolescente 
trabalhador Antônio José Castro fez a 
leitura do manifesto a favor da Apren-
dizagem. Já o aprendiz Matheus Santa-

na teceu algumas considerações sobre 
como a Aprendizagem mudou sua vida. 
“Tentei entrar no mercado de trabalho e 
fui reprovado porque não tinha qualifi ca-
ção. A Aprendizagem não é apenas um 
contrato de trabalho, ela representa co-
nhecimento, discernimento e sabedoria. 
Somos todos contra o fi m da Aprendiza-
gem”, ressaltou.

Luta pela Aprendizagem mobiliza sociedade civil 
Audiência pública debate rumos da Aprendizagem 

Em sua fala, o Presidente da Assprom, 
Carlos Cateb, defendeu a Aprendizagem 



* 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

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 17/10 (17h às 19h)
• 21/11 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: Faculdade Pitágoras
• 27/11 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita técnica

• LOCAL: Sede da Assprom
• 08, 09 e 10/10 (8h30 às 11h30)
• 22, 23 e 24/10 (13h30 às 16h30)
• 12, 13 e 14/11 (8h30 às 11h30)
• 26, 27 e 28/11 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excelência no atendimento 
ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 8/10 a 11/10 (13h às 17h)
• 5/11 a 8/11 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: Sede da Assprom
• 14/10 a 17/10 (13h às 17h)
• 25/11 a 28/11 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 19/10 e 26/10 (8h às 12h) aos sábados
• 13/11 e 14/11 (13h às 17h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

• LOCAL: Sede da Assprom
• 22/10 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de embalagem para o Natal
• LOCAL: Shopping Cidade
• 19/10 (12h às 18h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578

Sessão de cinema comentado

• LOCAL: Sede da Assprom
• 15/10 a 17/10 (8h às 12h)
• 19/11 a 21/11 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

• LOCAL: Sede da Assprom
• 15/10 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de porta-retrato na garrafa

Depilação
• LOCAL: Salão Escola Equip
• 18/11 a 29/11 (14h às 18h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

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

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 22/10 a 25/10 (13h às 17h) 
• 19/11 a 22/11 (13h às 17h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Marketing pessoal e 
desenvolvimento profissional 

Informática

Manutenção em celulares
• LOCAL: Neo Tecnológica
• 18/11 a 29/11 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1591

Atividade orientada - Ópera La Traviata
• LOCAL: Palácio das Artes
• 18/10 (20 horas)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

• 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)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590 (seg, qua, sex)
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JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua 
experiência na Associação?

SARA ALCÂNTARA: Foi uma experiência 
fantástica! Fui adolescente trabalhadora 
entre 2006 a 2008, no Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais. Desempenhava diversas 
atividades no setor administrativo. Foi um 
local muito acolhedor, onde os colegas e 
a coordenadora sempre me ensinaram o 
trabalho com muita compreensão.

JA: Muitos jovens contam como os cur-
sos foram importantes em sua trajetória. 
Foi assim com você também? 

SA: Sim, os cursos ofertados pela Asso-
ciação foram fundamentais durante meu 
percurso profi ssional. Fiz todos os cursos 
que foram indicados. Um ponto que acho 
importante é a compreensão da contra-
tante ao liberar o adolescente trabalhador 
para os cursos no horário de trabalho. 
Gostaria de destacar a preparação que 
recebi na Capacitação Inicial. Até hoje, 
quando vou a uma entrevista de emprego, 
lembro-me da instrutora dizendo como 
devemos nos portar.

HISTÓRIA  DE  VIDA

JA: E após a Assprom, como foi sua 
trajetória profi ssional?   

SA: Assim que saí da instituição, traba-
lhei como recepcionista numa produto-
ra de vídeos, emprego conquistado por 
indicação do Projeto do Novo Emprego 
(Pronem). Nessa época, já estava fazendo 
o Curso Técnico em Enfermagem. Logo, 
consegui uma bolsa pelo ProUni para fa-
zer faculdade de Enfermagem. Durante o 
início da graduação, trabalhei como edu-
cadora social em um centro de passagem, 
serviço que acolhia crianças em situação 
de vulnerabilidade. Foi muito árduo conci-
liar trabalho e estudos, porém só consegui 
estudar por estar inserida no mercado de 
trabalho. Assim que concluí a graduação, 
fui aprovada na Residência Multiprofi s-
sional do Hospital Metropolitano Odilon 
Behrens, na área da saúde mental. Atual-
mente, sou enfermeira no Centro de Refe-
rência em Saúde Mental Álcool e Drogas e 
no Serviço de Urgência Psiquiátrica. 

JA: O que mais te marcou enquanto 
adolescente?  

SA: Minha adolescência, para quem vê de 
fora, foi muito tranquila. Porém, foi nessa 
época que passei por um período muito 
difícil por causa da depressão. Talvez, por 
isso, tenha escolhido trabalhar com pes-
soas que estão em sofrimento mental.

JA: Qual mensagem você deixa para 
Assprom?  

SA: Gratidão! Sou muito grata por ter tido 
a oportunidade de trabalhar na Assprom. É 
uma instituição que se preocupa, em todos 
os aspectos, com o adolescente. 

JA: E para os adolescentes que querem 
seguir a carreira de Enfermagem?  

SA: Não é uma carreira fácil, mas é muito 
prazerosa. Exige muito esforço e estudo, 
sempre precisamos estar nos atualizan-
do. É um mercado no qual, apesar das 
difi culdades e da falta de investimentos 
por parte do Governo, sempre há espaço 
para um bom profi ssional.

sara jéssica s. alcântara (foto), 29 
anos, ex-adolescente trabalhadora, con-
ta como a Enfermagem entrou em sua 
vida e fala sobre seu aprendizado na 
Assprom.

NA CONTRATANTE

Aprendizes participaram de uma palestra 
sobre doação de sangue e medula, no au-
ditório do Serpro Regional BH, ministrada 
pela representante do setor de captação do 
Hemominas, Maria Aparecida dos Santos. A 
palestra, que faz parte da Programação da 
Semana de Qualidade de Vida, é promovida 
pelo Serpro e aconteceu no dia 2 de outubro.

Motivadas pela palestra, as aprendizas Sa-
mira Chrystiane Andrade e Gabriela Souza já 

Aprendizes do Serpro assistem à 
palestra sobre doação de sangue

Foto: arquivo pessoal

“A Assprom é uma instituição que
se preocupa com o adolescente”

se dispuseram a ser doadoras. “Muitas pes-
soas doam sangue somente quando algum 
conhecido precisa, mas o banco de sangue 
precisa estar sempre abastecido. Muitos jo-
vens não sabiam que podiam doar. Agora, já 
sabem e vão ajudar outras pessoas”, afi rma 
Samira.  

A coordenadora dos aprendizes no Serpro, 
Rosângela Melgaço, explica sobre a ação. 
“Essa é uma palestra educativa de caráter 

informativo que complementa a aprendi-
zagem dos jovens. Após as palestras, eles 
fi cam preparados para serem multiplica-
dores, disseminando informações e in-
centivando familiares e amigos quanto às 
práticas de doação voluntária de sangue e 
medula óssea”, destaca. 

Para aqueles que desejam fazer doação de 
sangue, procure o Hemominas. Mais infor-
mações, ligue: 155 - opção 1.
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Diversidade em pauta

CONSCIENTIZAÇÃO

Debater questões sociais, étnico-
-raciais, culturais, religiosas, sexu-
alidade e de gênero foi o propósito 

da 4ª edição da Semana da Diversidade, 
promovida pelo Fórum de Erradicação e 
Combate ao Trabalho Infantil e Proteção 
ao Adolescente Trabalhador (Fectipa-MG), 
no período de 1º a 4 de outubro, no Centro 
de Referência da Juventude. 

Durante os quatro dias, centenas de ado-
lescentes e jovens da Assprom e de outras 
entidades, que promovem a Aprendizagem, 
participaram de palestras, que levaram co-

nhecimento, interatividade e cumplicidade 
com os temas. 

Segundo a coordenadora do Fectipa/MG, 
Elvira Cosendey, o evento se consolidou 
como um espaço importante para os jo-
vens ouvirem, refletirem e debaterem as 
diversidades do dia a dia. “Neste ano, ou-
vimos representantes de diversas religiões 
e gêneros. Contamos com a participação 
de um egresso prisional, dois jovens com 
defi ciência visual, representantes da União 
de Negros pela Igualdade (Unegro), além 
de outros importantes debatedores. Todas 

essas diversidades mostram o quanto é 
rica essa Semana da Diversidade e espe-
ramos que os nossos aprendizes saiam 
mais maduros e respeitosos com o que há 
de diferente em nós e no outro”, conta.

O aprendiz Lucas Aurelino de Miranda 
avaliou a ação como positiva. “Teriam que 
acontecer mais eventos voltados à cons-
cientização, tolerância e respeito às dife-
renças, pois somos todos iguais e temos 
que compreender e respeitar as escolhas 
de cada um para conseguirmos viver em 
harmonia”, ressalta. 

Você sabia que para produzir uma calça je-
ans são gastos 4 mil litros de água? Foi essa 
reflexão que os participantes da Ofi cina de 
Convivência Tomara que Caiba levantaram, 
no dia 23 de setembro, na exposição dos 
trabalhos realizados durante três meses.

A educadora social da Assprom Marina 
Candian, responsável pelo Projeto de Aten-
ção à Família e por acompanhar a Ofi cina, 
explica o objetivo deste trabalho: “O Projeto 
visa possibilitar, por meio de ofi cinas de ar-
tesanato e de beleza, além da geração al-
ternativa de renda, um espaço no qual po-
dem ser desenvolvidas habilidades sociais 

e cognitivas. Neste ano, a ideia da Ofi cina 
foi proporcionar uma reflexão a respeito do 
impacto causado pelo excesso de consu-
mo de roupas no meio ambiente”. 

Durante a atividade, os participantes apren-
deram a pensar formas de reutilização de 
tecidos e roupas, que seriam descartados, 
para a confecção de outros peças como 
bolsas e mochilas. 

Exposição alerta sobre o consumo
excessivo e o desperdício de água

Centenas de adolescentes 
e jovens participaram da 
4ª Semana da Diversidade no CRJ

Ficou interessado em participar das 
Ofi cinas de Convivência da Assprom? 
Entre em contato com a Dacom e tire 
suas dúvidas. Telefone: (31) 3263-1581.

Da esq. para a dir.: Imaculada Rodrigues, 
Marina Candian, Lúcia Nazaret , Andreia 
Cardoso, Paula Antunes e o adolescente 
trabalhador Manoel Salino



11OUTUBRO 2019

NOSSA  VOZ

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

De repente, a gente escuta aqui e ali que estão ocorrendo casos de sarampo 
e que precisamos vacinar. Mas vacina não é coisa de criança? Não, vacina é 
coisa de adolescente e de adulto também. O sarampo é uma doença grave 
(pode até matar) e, pior, contagiosa! Os sintomas se parecem muito com os 
de uma gripe: febre, tosse, irritação nos olhos, problemas de respiração e 
aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. Assim como a gripe, o sa-
rampo é transmiti do por um vírus, ou seja, você pega sarampo por via oral. 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) alerta que o 
principal grupo de risco está na faixa etária de 0 a 39 anos. Por isso, no dia 
08/10, começou a campanha de vacinação promovida pelo Ministério da 
Saúde em todo território nacional. A campanha vai até o dia 30 de novem-
bro. Então, se liga e procure o posto mais próximo de sua casa e vacine-se! 

Para quem quiser saber mais informações é só acessar os sites:

• Ministério da Saúde: htt p://saude.gov.br/ 

• SES/MG: htt p://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/11570-
-ministerio-da-saude-promove-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-
-sarampo

vamos vacinar 
contra o sarampo?
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O Enem está chegando! Aquele frio na barriga e muitas dúvidas:
“SERÁ QUE JÁ ESTUDEI TUDO?” 
“ESTOU PREPARADO(A) PARA A PROVA?”

Para ajudar a relaxar, queremos dar uma dica de um espetáculo bem diverti do que 
ajuda a ti rar o estresse antes das provas: “Não Vai Cair no Enem – Uma Peça”.

Esse espetáculo é uma mistura de comédia com bastante informação. Eduardo Bueno, 
o Peninha, sai de seu canal Buenas Ideias, no Youtube, e chega aos palcos.

O espetáculo é interati vo (o público escolhe o fi gurino dos personagens) e promete 
muitas risadas. Peninha conta, com muito humor, a história do Brasil. Então, vamos 
aproveitar essa oportunidade? 

O espetáculo acontece no dia 19/10 (sábado), às 21h, no Teatro do Centro Cultural 
Minas Tênis Clube. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) até dia 18/10. No dia
do evento os ingressos custam: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Enem  Está  vindo  com  tudo!
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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

Assprom Ofi cial 

“Dois anos de aprendizado. Só tenho a agradecer, primeiramente, 
a Deus e a minha família TJMG por terem me apoiado, mostrando 
como é o mundo de verdade”. Evelyn Oliveira, ex-adolescente 
trabalhadora

“Parabéns ao ex-adolescente trabalhador Gabriel Lirio Duarte que foi contratado, recentemente, pela Secretaria de Fazenda (Superintendência de Tecnologia da Informação), após seu término de contrato de trabalho com a Assprom. Ficamos todos felizes com essa conquista! Diante disso, solicito a publicação da foto dele  no Jornal da Assprom, que serve como estímulo a outros jovens da Cidade Administrativa, para que eles não desistam de seus sonhos e se 

empenhem bastante no trabalho e na escola, pois, em algum momento, 

a recompensa virá”. Natalino Oliveira, técnico de acompanhamento 
profi ssional da Assprom

“Quero agradecer à Assprom por 

me proporcionar conhecer pessoas 

maravilhosas. Meu contrato, 

infelizmente, acabou no dia 30/08. 

Porém ainda tenho chances de 

agradecer. Muito obrigada aos 

funcionários da Assprom, ao 

Natalino, à equipe da entidade 

de forma geral. Todos foram 

incríveis comigo. Parabéns pelo 

trabalho lindo que vocês realizam 

e que ajudam, de diversas formas, 

pessoas que passam pela 

Associação. Saio hoje realizada 

e com um aprendizado enorme 

ensinado por todos vocês!”.

Isabela Alves, ex-adolescente 

trabalhadora “Visita à exposição Beleza em Movimento - Ícones do Design Italiano, 

na Casa Fiat de Cultura”. Turma 32/2018

profi ssional da Assprom

Participantes da Ofi cina de Customização de Camisas, em 13/09/19
Participantes do curso de Manutenção em Celulares, 
no encerramento, no dia 27/09/19


