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A comemoração do Dia Nacional da 
Consciência Negra, em 20 de novem-
bro, signifi ca o reconhecimento das 
lutas históricas empreendidas pela 
população negra para a conquista da 
liberdade numa sociedade erguida 
sobre a violência do trabalho escravo. 
Essa data faz referência ao dia do as-
sassinato do líder negro, Zumbi, que 
liderou, no quilombo de Palmares, em 
1695, a resistência negra contra o re-
gime escravista vigente em nosso país.

Decorridos mais de três séculos des-
se episódio, somos impelidos a refletir 
acerca da importância desse fato pa-
ra a história de nosso país, bem como sobre as repercussões dessa resistência 
negra na atualidade. A vigência do trabalho escravo no Brasil, ao longo de mais 
de 350 anos, foi responsável pela formação das bases econômicas do país as-
sentadas no modelo da agricultura de larga escala voltada para a exportação de 
produtos como cana de açúcar, tabaco, café e metais preciosos, para citar alguns 
exemplos. 

Podemos afi rmar que o signifi cado da presença da população negra proveniente 
de várias regiões da África vai muito além do trabalho escravo, pois inscreve em 
nossa cultura modos de ser e de viver que nos conferem a identidade de país com 
maior população negra fora do continente africano. 

Entretanto, ao longo de nossa história, esse reconhecimento não tem sido tra-
duzido na distribuição mais equilibrada da riqueza gerada pelo trabalho coletivo. 
Decisões tomadas no âmbito das políticas econômicas ao longo de nossa his-
tória têm resultado na conformação de um quadro perverso de concentração de 
riquezas e de poder que têm deixado à margem as várias gerações de famílias 
negras aprisionadas no ciclo perverso de reprodução da pobreza e das insegu-
ranças derivadas dessa situação de desigualdade.

Não por acaso, essa situação tem sido denominada por alguns estudiosos das 
relações raciais em nosso país como sendo a manifestação do “racismo estru-
tural”. De acordo com o sociólogo Jessé Souza, no livro A elite do atraso, “desde 
o ano zero, a instituição que englobava todas as outras era a escravidão, que não 
existia em Portugal, a não ser de modo muito tópico e passageiro. Nossa forma 
de família, de economia, de política e de justiça foi toda baseada na escravidão.”

Assim, refletir sobre o signifi cado histórico do Dia da Consciência Negra, reme-
morando o legado de Zumbi dos Palmares, é se abrir para reavaliar o passado 
para projetar um presente e um futuro orientado pela consciência de que se faz 
necessário o combate incessante ao racismo presente em nossa sociedade e 
nas instituições, com destaque para o mercado de trabalho, como estratégia de 
construção de uma sociedade assentada em valores democráticos e que tenha a 
justiça social como horizonte a ser conquistado.

Assprom (Ofi cial) 

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?

JOSÉ EUSTÁQUIO DE BRITO - VICE-PRESIDENTE DA ASSPROM

Venha participar do Concurso de Desenho da Assprom!
As inscrições estão acabando! Corra, faça seu desenho. É só até o dia 14/11! 
Entregue na Rua dos Guajajaras, no 43 - Dacom (5º andar).

karinaelian@assprom.org.br - (31) 3207-5640
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Para auxiliar os aprendizes na escolha profi s-
sional de forma mais consciente e assertiva, 
as alunas do 7º período do curso de Psico-
logia da PUC Minas, Ana Cristina dos San-
tos, Natália Correa, Noeme Baptista, Paula 
Carvalho e Judith Barbosa, apresentaram 
informações sobre a realidade de profi ssões 
e do mercado de trabalho e promoveram ati-
vidades de autoconhecimento para que os 
jovens descobrissem suas habilidades. 

NA CONTRATANTE

“A importância de se ter sonhos” foi o tema 
da 10ª edição do Show Vida, promovido 
pela Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG), no dia 22 de outubro.

Mais uma vez, os adolescentes trabalha-
dores foram as estrelas do evento. Eles co-
produziram e estrelaram  o curta-metragem 
“Colegas de Pesadelo”, que surpreendeu a 
todos durante a exibição, no Teatro da ALMG. 

Após a apresentação, os adolescentes re-
alizaram uma ‘cerimônia de entrega de Os-
cars” para a equipe de produção. 

O adolescente trabalhador Guilherme Bar-
bosa participou do Show pela primeira vez. 
“Quando nos reunimos, decidimos falar 
sobre sonhos e o curta mostrou exata-
mente isso. Poder gravar o vídeo, foi uma 
experiência única e diferente. Eu gosto 
muito de atuar e agora sempre que pos-
sível vou tentar participar, ainda mais, das 

ações do Núcleo Vida. É um belo incentivo 
às artes!”, ressalta. 

Para a coordenadora do Núcelo Vida, Au-
xiliadora Aparecida de Matos, o Show Vida 

Adolescentes apresentam 
curta-metragem no Show Vida 2019

deste ano superou as expectativas. “O even-
to mostrou para os adolescentes envolvidos 
e para o público que é possível transformar 
os sonhos em realidade”, enfatiza.

Adolescentes trabalhadores exibem seus 
troféus no encerramento do Show Vida 2019

Estudantes de Psicologia da PUC Minas
realizam projeto com aprendizes da Assprom

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Durante quatro encontros, cada um com 
duração de uma hora e meia, os jovens ti-
raram dúvidas, participaram de dinâmicas 
e atividades que contribuíram para a iden-
tifi cação do perfi l profi ssional. “Estamos 
aqui para tentar minimizar as difi culdades 
dos jovens neste momento. Muitos mos-
traram que têm medo de errar. A nossa 
expectativa é que eles reflitam e percebam 
o que irá pesar mais em suas escolhas”, 

ressalta Noeme Baptista.  

Segundo a aprendiza Flávia Luiza Amaral, 
os encontros trouxeram muito aprendi-
zado. “As ofi cinas aguçaram ainda mais a 
minha vontade de cursar Ciências Biológi-
cas. Aprendi que devemos correr atrás dos 
nossos sonhos e, independente do que os 
nossos familiares ou colegas digam ou 
pensam, devemos seguir a carreira que de-
sejarmos”, conta.

Durante os encontros do Projeto de Orientação Profi ssional, os aprendizes
se mostraram bastante interessados nas atividades realizadas
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Adolescentes e jovens da Assprom e mi-
lhares de alunos de escolas públicas par-
ticiparam do Crie o Impossível, um grande 
evento de empreendedorismo, capaz de 
transformar vidas. O evento, realizado pe-
la ONG Embaixadores da Educação, no dia 
25 de outubro, no Estádio do Mineirão, pelo 
segundo ano consecutivo, teve como fi na-
lidade motivar os jovens a correrem atrás 
dos seus sonhos.

A abertura foi com muita música e dança 
apresentada por influenciadores digitais 
de grande sucesso nas redes sociais. Lo-
go depois, palestrantes de diversas áreas, 
como jornalismo, artes, medicina, admi-
nistração, subiram ao palco e compartilha-
ram suas histórias de empreendedorismo, 
superação e luta. O ex-adolescente traba-
lhador, empreendedor e criador do Centro 
Cultural Lá da Favelinha, Kdu dos Anjos, 

deu sua contribuição. Além das palestras, 
os estudantes foram convidados a parti-
cipar de um desafi o: criar um projeto para 
melhorar a escola em que estudam.

Para a aprendiza Jenifer Silva foi um dia 
superinspirador e marcante em sua vida. 
“Nunca participei de nada parecido. Foi um 
evento contagiante e mostrou que pode-
mos ser protagonistas de nossas vidas e 
podemos construir o futuro que desejar-
mos, basta ter foco e persistência”, afi rma. 

A aprendiza Paloma Eduarda Cerbino con-
corda com a colega: “Os palestrantes nos 
deram muita inspiração. Se focarmos no 
que eles disseram, na experiência de vida 
deles, conseguiremos ultrapassar qual-
quer obstáculo. Hoje, aprendemos que na-
da e nem ninguém são capazes de deter 
nossos sonhos. Se a gente acredita, a gen-
te é capaz de realizar até o ‘impossível’”. 

“Crie o Impossível” leva 
empoderamento para 
jovens de escolas públicas

PROTAGONISMO  JUVENIL

No dia 18 de outubro, aconteceu a 
apresentação do Projeto VEMSER, 
que é uma reformulação do antigo 
Projeto de Apoio à Escolarização 
(PAE). A mudança se deve pelo fato 
de que as novas atividades visam à 
promoção de objetivos mais amplos 
como a formação cidadã e o desen-
volvimento do pensamento crítico. 
VEMSER é um projeto de apoio às 
comunidades e é destinado aos jo-
vens de 14 e 15 anos. 

Durante as atividades, os participan-
tes fi zeram esquetes sobre diversos 
temas como autoestima, empodera-
mento, humildade, companheirismo, 
responsabilidade e outros.

O evento, organizado pela funcioná-
ria da Assprom Isabela Soares e pela 
estagiária Wanessa Carvalho, teve 
paticipação das funcionárias Tamiris 
Gonçalves e Giselle Maia, do adoles-
cente trabalhador Leandro Santos, e 
do voluntário do Projeto, há 18 anos, 
José Rodrigues.

“As apresentações possibilitaram aos 
jovens a própria percepção a respei-
to do que é vencer na vida”, destacou 
Isabela Soares.

Projeto VEMSER/PAE

Momentos diversos dos adolescentes e jovens da Assprom no Crie o Impossível: 
na Esplanada do Mineirão, nas arquibancadas e durante a palestra de Kdu dos Anjos

#FAMÍLIAASSPROM
“Quero agradecer a todos pelo apoio 
e recursos oferecidos ao meu fi lho. 
Agradeço por terem aberto a porta do 
primeiro emprego para meu fi lho, por 
terem colaborado para transformação da 
sua adolescência e por todas as oportu-
nidades proporcionadas. Deus abençoe 
a todos funcionários da Assprom! 
Muito obrigada e parabéns!”

HILDA PIRES DA SILVA SANTOS, 
mãe do adolescente trabalhador 

Yann Gabriel Silva Santos 

Participantes do Projeto VEMSER
no encerramento das atividades
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Assprom e Prodabel concluem a 
terceira turma do curso de Robótica 

O tradicional Torneio de Futsal Feminino 
da Assprom começou no dia 26 de ou-
tubro. Neste ano, o Torneio acontece no 
Colégio Salesiano, no bairro Gameleira.

Começa a 18ª edição do Torneio de Futsal Feminino

A formatura dos participantes do curso 
de Robótica Básica e Internet das Coisas, 
parceria entre Assprom e Prodabel, foi um 
verdadeiro show de tecnologia. O evento 
aconteceu no dia 23 de outubro, no audi-
tório da Associação, e deixou os convida-
dos surpresos com o talento e empenho 
demonstrados pelos jovens durante o pe-
ríodo do curso.

Durante a solenidade, os robôs “Assprom-
gildo” e “Max” foram exibidos aos convida-
dos. Eles foram criados com garras robo-
tizadas pelos participantes do curso, que, 
também, desenvolveram o protótipo de 
uma casa inteligente! 

De acordo com a superintendente de Edu-
cação para o Trabalho da Assprom, Ro-
sânia Teles, o curso abre portas para os 
jovens trilharem um caminho de sucesso. 
“A partir do curso, os jovens podem se in-
teressar pela área ou até mesmo decidi-
rem qual profi ssão seguir. E, por ser uma 
área interdisciplinar, o conteúdo oferecido 
possibilita a vivência prática de concei-

As equipes Unidas AP e Damas da Bola 
deram um show de talento e muitos dri-
bles. Um festival de gols, marcou a aber-
tura do evento.

O jogo inicial entre as equipes Unidas AP e 
Damas da Bola levou os torcedores ao de-
lírio. A equipe Unidas AP ganhou a partida 
por 6 a 1. Na segunda partida, a equipe  
Aliança venceu por WO o TJMG/Fórum. 

Durante todo o torneio, a Assprom conta 
com a participação dos árbitros da Fede-
ração Mineira de Futebol de Salão. Os pró-
ximos jogos já tem data marcada: 09/11, 
23/11 e 30/11, sempre aos sábados, a 
partir das 9 horas.

A fi nal está prevista para o dia 30 de 
novembro. As equipes fi nalistas serão 
contempladas com troféus e medalhas. 
Haverá premiação também para artilhei-
ra, defesa menos vazada, disciplina e 
técnico educador.

Ao se reunirem para foto antes das partidas, as equipes
mostraram que o mais importante é participar e não competir

tos de várias disciplinas, como mecânica, 
matemática e computação, o que contri-
bui para o aprimoramento do currículo”, 
destacou. 

A coordenadora da Prodabel, Maria Concei-
ção Lopes, presente no evento, ressaltou 
a importância da inclusão digital: “É uma 
grande alegria poder estar aqui formando 
a terceira turma. Buscamos sempre novos 
parceiros e apoiadores que defendam a in-
clusão digital. Ninguém pode ser excluído 
do direito de acesso à tecnologia. Estou 
muito feliz com os resultados apresenta-
dos e com mais essa conquista”. 

O adolescente trabalhador Davi Junio Oli-
veira Silva é um dos criadores dos robôs. 
“Desde criança, gostava de desmontar 
meus brinquedos. Comecei consertando 
videogames e manetes. O curso de Robó-
tica foi primordial para eu me capacitar e 
ter conhecimento para a construção dos 
robôs. Hoje, sinto um grande orgulho das 
minhas invenções e ainda pretendo criar 
outros projetos”, afi rmou. Formatura do curso de Robótica

foi um momento marcante para os 
jovens e equipes da Assprom e da Prodabel

FORMAÇÃO  INTEGRAL
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REPORTAGEM  DE  CAPA

Já pensou em contratar uma entidade for-
madora para sua empresa? É uma dúvida 
que os empresários têm quando pensam 
na aprendizagem. Sabia que a Assprom é 
uma dessas entidades? Você conhece o 
trabalho desenvolvido pela Associação? 
Sabe o que ela oferece para o adolescente, 
a família e a empresa?

A Assprom é uma entidade formadora 
com atuação desde 1975. Por ela já pas-
saram mais de 92 mil adolescentes. O 
grande diferencial da Associação sem-
pre foi o incentivo à formação integral de 
adolescentes e jovens e a atenção às suas 
famílias. Para a instituição, o importante é 
proporcionar, não só a inserção, a perma-
nência e a ascensão do jovem no mundo 
do trabalho, como também oferecer aos 
seus familiares, possibilidades para se re-
conhecerem como cidadãos na busca pela 
conquista de seus sonhos.

Os programas da Assprom se desenvolvem 
por meio de vários e diferenciados projetos 
e são registrados no Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente de BH. Todos es-
ses são alicerçados nas diretrizes dos con-
selhos Nacional, Estadual e Municipal de As-
sistência Social e em outras legislações que 
possibilitam, aos adolescentes e jovens, o 
acesso aos direitos contemplados na Cons-
tituição Federal/1988, regulamentados pelo 
ECA e pela Lei 8.069 de 13/07/1990. 

Buscando excelência na realização de seus 
programas, a Assprom disponibiliza profi s-
sionais habilitados que atuam diretamente 
na empresa, acompanhando o jovem e o 
apoiando nas questões pessoais, trabalhis-
tas e escolares. Além disso, a Associação 
oferece, para empresas e aprendizes, um 
manual, onde estão contidas orientações 
como o que o aprendiz pode ou não fazer e 
as leis que norteiam as atividades.

Ações e Projetos da Assprom promovem formação 
integral que é diferencial no mundo do trabalho

RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto Novo Emprego (Pronem); 
Ofi cina de Informação Profi ssional; 
Orientação Profi ssional (atividade em 
parceria com instituições de ensino); 
Orientação Profi ssional Individual; 
Círculo do Novo Emprego; Feira das 
Profi ssões; Desenvolvimento Profi s-
sional para o Mercado de Trabalho; 
visitas técnicas às empresas e insti-
tuições e palestras diversas sobre o 
mundo do trabalho

INCENTIVO à LEITURA e à ESCRITA

Projeto Voe Livro; Projeto Jovens 
Jornalistas e Curso Preparatório 
de Redação para o Enem

ATIVIDADES PARA A FAMÍLIA

Encontro com Pais e Mães; Ofi cina 
de Convivência e de Geração de 
Renda; Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e cursos
de capacitação e qualifi cação
profi ssional para paisOfi cinas de Convivência e 

de Geração de Renda para 
adolescentes e seus familiares

Curso Preparatório para o Enem, em 
parceria com a Fundação João Pinheiro 

Curso de Robótica e Internet das 
Coisas, em parceria com a Prodabel 

(participação de 15 adolescentes/ano)

SEJA UM PARCEIRO DA ASSPROM
Entre em contato com as nossas 
gestoras e contrate adolescentes:
(31) 3263-1536/1537/1538
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Ações e Projetos da Assprom promovem formação 
integral que é diferencial no mundo do trabalho

SAÚDE E BEM-ESTAR

Ticket alimentação/refeição; kit 
higiene; uniforme; atendimentos 
nos consultórios odontológicos da 
Assprom; atendimento odontoló-
gico especializado (convênio) em 
endodontia, periodontia, cirurgia 
bucomaxilofacial, raio-X e exames 
laboratoriais; consultas ginecológi-
cas e urológicas; acompanhamento 
de jovens gestantes e seus pais

CURSOS DE IDIOMAS

Inglês e Espanhol  - básico
(150 alunos/ano) 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Excelência no Atendimento ao Cliente; 
Raciocínio Lógico-Matemático; 
Língua Portuguesa: Reflexão e Práti-
ca; Técnicas de Leitura e Compreen-
são de Textos; Robótica e Internet das 
Coisas; Programa e-ZAPe! - Virtudes 
Empreendedoras; Princípios Básicos 
de Matemática Financeira e Estatísti-
ca; Informática (Windows 8, Internet 2.0, 
Word, Excel e Digitação) e outros

Sessão de Cinema Comentado; visi-
tas a exposições, espaços culturais 
e museus; Atividade de Formação da 
Orquestra; Projeto Semear; Gincana 
da Assprom; Concurso de Desenho 
e Projeto de Sustentabilidade (em 
parceria com o Lacre do Bem) 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
(cultura, lazer, conhecimento
e protagonismo juvenil)

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

Apoio Pedagógico; Reforço Esco-
lar em: Português, Física, Biologia, 
Química e Matemática; Desta-
que Estudantil (capital e interior); 
acompanhamento sistematizado da 
frequência e do desempenho escolar 
dos adolescentes trabalhadores do 
interior e encontros com as escolas

ESPORTE EDUCATIVO

Copa União de Futebol de Campo 
Masculino (220 participantes/ano)
e Torneio de Futsal Feminino 
(48 participantes/ano)

AÇÕES DE COMBATE AO USO E ABUSO 
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Projeto Despertar

Orquestra da COINJ/TJMG 
(23 participantes/ano) 

em parceria com a Assprom

Copa União de Futebol de Campo Masculino

Atendimento odontológico 
nos consultórios da Assprom

Curso de Informática nos laboratórios da Assprom
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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

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 21/11 (17h às 19h)
• 12/12 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: Faculdade Pitágoras
• 27/11 (8h às 12h)
• 05/12 (8h às 12h) *local a definir
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita técnica

• LOCAL: Sede da Assprom
• 12, 13 e 14/11 (8h30 às 11h30)
• 26, 27 e 28/11 (13h30 às 16h30)
• 4, 5 e 6/12 (13h30 às 16h30)
• 11, 12 e 13/12 (8h30 às 11h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excelência no atendimento 
ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 5/11 a 8/11 (8h às 12h)
• 16/12 a 19/12 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática

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

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico-matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 13/11 e 14/11 (13h às 17h) 
• 9/12 e 10/12 (8h às 12h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

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

Oficina de bordado em ponto cruz
• LOCAL: Shopping Cidade
• 23/11 (12h às 18h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1585

Sessão de cinema comentado

• LOCAL: Sede da Assprom
• 19/11 a 21/11 (13h às 17h)
• 04/12 a 06/12 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

• LOCAL: Sede da Assprom
• 22/11 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de botinha de Papai Noel

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

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 19/11 a 22/11 (13h às 17h) 
• 17/12 a 20/12 (8h às 12h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Inauguração “Espaço Maker”

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

Atividade orientada 
Orquestra Filarmônica

• LOCAL: Sala Minas Gerais
• 24/11 (domingo) - 9h às 12h
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1585

• LOCAL: Sede da Assprom
• 04/12 (a definir)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1591

Inglês/Espanhol
• LOCAL: Sede da Assprom
• Inscrições abertas no período de 09/12/19 

a 24/01/2020 - Início das aulas fev/2020
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

• LOCAL: Sede da Assprom 
• Mensalmente (18h às 21h)
• Matrículas abertas para 2020
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Educação de jovens e Adultos
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JORNAL DA ASSPROM: Como era a sua 
vida antes de ser adolescente trabalhador? 

VINÍCIUS GOMES: Antes, trabalhava ven-
dendo doces e já cozinhava para fora. Via 
muitos jovens com a camisa da Assprom 
e resolvi fazer meu cadastro, em 2014. Fiz 
a Capacitação Inicial e atuei no Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG) e, depois 
de um tempo, atuei como auxiliar adminis-
trativo em uma das unidades da Assprom.

JA: Quais oportunidades a Assprom 
proporcionou a você? 

VG: Inúmeras! Fiz vários cursos e, entre 
eles, surgiu um de Auxiliar de Panifi cação 
e Confeitaria de um programa chamado 
“Ser Parte”. Esse foi meu primeiro curso 
na área. O pontapé inicial na minha carrei-
ra foi ter passado na seleção do curso de 
Aprendizagem Industrial em Confeitaria 
oferecido pelo Senai/MG, em parceria com 
a Assprom. Todos os cursos foram muito 
importantes e me ajudaram a obter uma 
boa experiência e um excelente currículo.

HISTÓRIA  DE  VIDA

JA: Após o desligamento, você 
continuou se aperfeiçoando na área?   

VG: Sim. Fiz o curso de Aprendizagem em 
Confeitaria. Iniciei minha graduação em 
Gastronomia, na Faculdade Promove, e 
irei concluí-la no fi nal deste ano. Também, 
trabalhei em algumas empresas, todas 
voltadas para o ramo alimentício. 

JA: O aprendizado obtido na Assprom lhe 
ajudou em sua trajetória profi ssional?  

VG: Com certeza! Foi na entidade que me 
encontrei na Gastronomia, por meio dos 
cursos, e também no Direito, pois como 
atuei no MPMG e tive contato com vários 
profi ssionais da área, também aguçou a 
minha vontade pelo curso.

JA: Em setembro deste ano, você venceu 
o concurso Chef Brumadinho Gourmet. O 
que representou essa conquista?  

VG: Foi uma experiência única. Fiz a ins-
crição, por incentivo da minha professora 
Cidinha Lamounier, e acreditei que pode-
ria ganhar. Na primeira fase do concurso, 
tínhamos que apresentar um prato com 
alguma PANC (Plantas Alimentícias não 
Convencionais). Então, apresentei um 
Cheesecake PANC, que todos adoraram! 
Na fi nal, tínhamos que apresentar um 
prato com PANC e alguma das linguiças 

de um patrocinador. Apresentei um Cape-
letti PANC Mineiro e fui o vencedor. Fiquei 
imensamente feliz e me senti realizado.

JA: Se você fosse fazer um balanço da 
sua trajetória até hoje, o que destacaria?  

VG: Meus maiores sucessos foram todos 
por meio das oportunidades que eu agarrei. 
Para muitos, não seria possível um jovem 
negro, de baixa renda e morador de comu-
nidade se graduar e se tornar um chefe de 
cozinha eleito em um concurso de extrema 
relevância para gastronomia mineira. Te-
nho orgulho dos caminhos que percorri até 
chegar aqui.

vinícius de souza gomes (foto), 21 
anos, ex-adolescente trabalhador, con-
ta sua história de sucesso na Gastro-
nomia e fala sobre planos  

POESIA

A poeta marginal e ex-adolescente trabalha-
dora da Assprom, Regiane “Abelha”, participou 
da segunda edição da coletânea de poesias 
de mulheres negras: “Raízes 2 - Resgate An-
cestral Escritoras Negras”. A jovem, que havia 
participado da primeira edição, agora, escreve 
ao lado de sua mãe. 

“Pude participar, pela segunda vez, dessa co-
letânea, não só escrevendo poesias, mas tam-
bém na construção do projeto editorial. Dessa 
vez, carrego com as minhas, as escritas de 
minha mãe. Essa, com certeza, foi a minha 

Jovem da Assprom escreve na coletânea Raízes 2

Foto: arquivo pessoal

maior conquista. Se no primeiro livro eu me 
destaquei pelo texto ‘Mamãe quem fez’, on-
de conto um pouco da história de minha mãe 
perante a aceitação de seus cabelos crespos, 
neste, minha mãe é quem destaca sua ‘Iden-
tidade Reconstruída’ por meio da palavra e do 
conhecimento de sua história. Sou muito gra-
ta por poder participar, mais uma vez, de uma 
obra literária”, enfatiza a jovem poeta.

Quem desejar adquirir o livro, pode procurá-
-lo nas redes sociais de Regiane “Abelha” 
(regis.abelha_2.0). A edição custa R$ 45,00. Regiane “Abellha” esteve na Assprom 

para mostrar o seu segundo livro

“Meus sucessos foram todos por 
meio das oportunidades que agarrei” 
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Confi ra esta entrevista, na íntegra, no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!

ENTREVISTA

Foto: Júnior Panela

Nilma Lino, Professora da UFMG
e Associada da Assprom, fala sobre 
igualdade racial e de direitos

JORNAL DA ASSPROM: Qual a importân-
cia de se comemorar o Dia da Consciência 
Negra?   

NILMA LINO: Mais do que data comemora-
tiva, o dia 20 de novembro é um marco para 
que toda a sociedade reflita sobre a luta e a 
resistência negras ao longo dos séculos. É 
por meio dessa luta, que o Brasil reconhece, 
na Constituição Federal de 1988, o racismo 
como crime inafi ançável e imprescritível. A 
data foi instituída politicamente pelo Movi-
mento Negro na construção da resistência 
e da denúncia do racismo e em contrapo-
sição às interpretações idílicas e despoli-
tizadas a respeito do 13 de maio. É dia de 
relembrar Zumbi dos Palmares, Dandara e 
Acotirene como lideranças negras e exem-
plos de luta pela libertação.

JA: De onde surgiu a vontade e a deter-
minação para lutar pela igualdade racial e 
de diretos?

NL: Da minha ancestralidade e, em espe-
cial, da minha vivência familiar, pois meu 
pai era um líder comunitário e aprendi com 
ele a não aceitar injustiças. Quanto mais 
fui construindo uma consciência política 
do que signifi ca ser mulher negra numa 
sociedade racista, quanto mais fui perce-
bendo as formas ardilosas com as quais o 
racismo se enraíza na educação, na saúde, 
no trabalho e na sociedade, mais aguça-
ram, em mim, a vontade e a determinação 
para lutar contra o racismo e toda forma de 
discriminação.

JA: Do que se trata o racismo ambíguo no 
Brasil? 

NL: É o tipo de racismo que se afi rma atra-

Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP) e Pós-Doutora em Sociologia pela Universidade 
de Coimbra e em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Nilma Lino Gomes foi, também, a 
primeira Reitora negra a comandar uma universidade pública federal e foi Ministra das Mulheres, da Igualdade Racial 
e dos Direitos Humanos, entre 2015 e 2016. Professora Emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), Nilma Lino tem atuação marcante na educação e nos debates sobre diversidade e igualdade 
racial. Confi ra a entrevista:

vés da sua própria negação. Quanto mais 
se nega o racismo, mais ele se enraíza e 
se fortalece.

JA: Dados do Ipea, do Fórum Brasilei-
ro de Segurança e do Atlas da Violência 
apontam que a população negra e jovem 
é a maior vítima de homicídios no Brasil. 
Quais medidas devem ser tomadas para 
alterar este quadro? 

NL: Falar sobre juventude negra no Brasil 
é reconhecer que o racismo estrutural e 
a desigualdade social estão matando os 
nossos jovens. Mudar essa situação im-
plica repensar toda a política de segurança 
pública, de cultura, de lazer, de educação 
voltada para a juventude pobre, periférica 
e, na sua maioria, negra. Essa situação só 
pode ser alterada se compreendermos que 
o racismo é a macrocausa da violência 
que assola a juventude negra. E que toda 
e qualquer ação, que vise garantir o direito 
à vida dos jovens negros, passa, necessa-
riamente, pela construção de uma política 
antirracista. As campanhas de sensibiliza-
ção, na minha opinião, não mudam nada. 
Diante do racismo é preciso agir. Não bas-
ta apenas sensibilizar.

JA: Quais as difi culdades que o povo ne-
gro ainda enfrenta? 

NL: Vivemos momentos de um projeto de 
extrema direita que tenta se enraizar no 
Brasil. Temos visto, desde o golpe contra a 
presidenta Dilma Rousseff, em 2016, uma 
série de retrocessos aos direitos conquis-
tados pelo povo brasileiro. A partir de 2018, 
assistimos mais retrocessos com refor-
mas neoliberais e conservadoras e uma 

polarização política e ideológica estimu-
lada por determinados setores políticos, 
midiáticos e fundamentalistas religiosos. 
A democracia brasileira, em minha opinião, 
está em risco.  E quando a democracia es-
tá em risco todos sofrem, principalmente, 
os setores em situação de maior desigual-
dade e exclusão. Por isso, os ataques à de-
mocracia implicam grandes difi culdades 
para todos, sobretudo, o povo negro. 

JA: Qual mensagem a senhora deixa em 
relação à luta da população negra?

NL: Nunca devemos desistir de construir 
uma sociedade verdadeiramente democrá-
tica e antirracista. A nossa força é ancestral, 
vem de longe e ultrapassa gerações.

Nilma Lino tem forte atuação na educação e
na luta por igualdade racial e de direitos
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NOSSA  VOZ

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

No dia 8/10, os aprendizes do Projeto Jovens Jornalistas parti ciparam de uma ‘aula’ de jornalismo 
com o estudante e voluntário, Marcelo Gomes do UniBH.

Os jovens descobriram quais as informações mais importantes de um lide, as diferenças entre 
reportagem e matéria e outras dicas para redigirem bons textos. 

Aprendizes  participam  de  atividade  
orientada  sobre  redação  jornalística 

De acordo com os dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os garis recolhem por dia cerca de 
2.800 toneladas de resíduos ou 400 caminhões cheios de lixo. Importante lembrar que os dados são 
de 2018.

Cada um de nós pode melhorar a forma de descartar o lixo em casa. No site da PBH, há várias su-
gestões muito interessantes. Uma delas é colocar o lixo no horário e dia corretos da coleta nas ruas, 
assim, nenhum saco de lixo corre o risco de fi car para trás, isso deixa a cidade mais bonita e diminui os 
riscos de doenças.

Além disso, a Prefeitura recebe sugestões de reuso, reciclagem, reaproveitamento no sistema de cole-
ta de lixo domiciliar. Com isso, pode haver redução da grande quanti dade de lixo nas ruas. A reuti liza-
ção de materiais como potes plásti cos, caixas de papel, garrafas PET contribui para essa diminuição.

O lixo nas ruas pode transmiti r doenças para a população e causar outros problemas. Temos que ter 
consciência da importância da reciclagem, do reuso e do reaproveitamento do que descartamos, com 
isso, evitamos, também, o esgotamento dos recursos naturais.

Não vamos perder tempo, vamos cuidar da nossa cidade!

Reciclar, reutilizar e reusar!

assim, nenhum saco de lixo corre o risco de fi car para trás, isso deixa a cidade mais bonita e diminui os 

Além disso, a Prefeitura recebe sugestões de reuso, reciclagem, reaproveitamento no sistema de cole-

Aprendizes  participam  de  atividade  
orientada  sobre  redação  jornalística 
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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 

Durante a visita ao Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, 
em 08/10/2019, os aprendizes fi zeram um tour nos laboratórios de 
anatomia e aprenderam um pouco mais sobre o corpo humano

Adolescentes trabalhadores e 
aprendizes são incentivados 
a aprenderem sobre 
conhecimentos gerais, trabalho 
em equipe e diversidade de 
vocabulários durante o curso 
Preparatório de Redação para 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) da Assprom. 
O encerramento aconteceu 
em 26/10/2019

Pais atentos às explicações durante palestra sobre o câncer de mama 

e de próstata no Encontro com Pais e Mães, realizadado pela Assprom, 

em parceria com o Hospital das Clínicas, no dia 17/10/2019

Adolescentes trabalhadores da Assembleia Legislativa fi nalizam o curso de Empreendedorismo, do Programa eZAPe! -Virtudes Empreendedoras, parceria da Assprom com o Instituto Alair Martins, no dia 24/10/2019

Mães aprendem a confeccionar boneca de feltro durante a 
Ofi cina de Convivência Feltrando Ideias, em 10/10/2019

Mais uma turma de aprendizes visitou a exposição
“Beleza em Movimento – Ícones do Design Italiano”, 
na Casa Fiat de Cultura, em 22/10/2019


