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Quando o Papa Francisco veio ao 
Brasil, ele deixou um conselho pa-
ra todos que quisessem vivenciar o 
bem. Para tanto, deveríamos “cultivar 
a esperança, deixar-nos surpreender 
por Deus e viver na alegria.” 

Agora, perto do Natal, devo confessar 
a vocês que quando ouvi este cultivar 
a esperança, me vieram à lembran-
ça os jovens da ASSPROM. E assim 
pensei porque realmente admiro 
muito esta moçada. Quando convivia 
diariamente na Associação, via como 
era a vida de um jovem trabalhador: levantar muito cedo, enfrentar condução 
difícil, ir trabalhar, cumprir com zelo suas obrigações, almoçar fora de casa e, 
depois de um dia nada fácil, enfrentar uma sala de aula, muitas vezes, com 
matérias lecionadas com nenhum ou pouco interesse, sem motivação. E o 
jovem trabalhador lá. O mundo chamando lá fora e ele lá. As jovens também. 
As cabecinhas cheias de planos e o tempo pouco para sonhar. O que move 
nossos jovens? A esperança. A esperança de melhorar de vida através do 
estudo, do trabalho, da disciplina, do esforço. A esperança de formar uma 
família, de ter um emprego que agrade, de ganhar o sufi ciente para uma vi-
da sem aflições, de ajudar os pais e a família. E tantas vezes vemos o dano 
que provoca a perda da esperança. A tristeza que é isso. A intenção do Papa 
Francisco foi mostrar que a esperança, esse extraordinário dom, tem que ser 
cultivada, que nem uma flor de raríssima beleza. Não nasce do nada. Não 
cresce sem cuidados. Não floresce sem que seja regada com nosso amor. 
Vocês são o retrato da esperança em sua plenitude. 

O segundo conselho foi de nos colocarmos confi antes nas mãos de Deus. 
Deixar que Ele nos surpreenda, nos agrade, que cuide de nós. As graças mui-
tas vezes passam na nossa frente e nem percebemos, por não estarmos 
atentos. São coisas simples, como nos lembrarmos da matéria na hora da 
prova, apesar do cansaço; de não perdermos o ônibus, que também atrasou 
um pouco no dia que dormimos um minuto a mais; de chegarmos antes da 
chuva, que caiu forte; de receber um sorriso lindo de quem gostamos meio 
sem esperar. Prestem atenção para verem como Ele, Nosso Pai, cuida de nós. 

E o terceiro conselho é vivenciar a alegria. Existe coisa melhor do que ser ale-
gre? Retribuir com um sorriso uma gentileza, um favor, uma desculpa. Quem 
lida com as consequências dos atos, quem estuda o comportamento huma-
no, cansa de falar que a vida da gente é um espelho: devolve o nosso olhar. 
Se você olha para o dia de cara fechada, ele também se zanga com você. Se 
você se revolta com tudo e qualquer coisa, nada acontece de bom por falta de 
espaço. Chamamos o bem e chamamos o mal. Assim dizem os especialistas. 
Então, se vivermos a alegria, a alegria se fará presente em cada circunstância. 

Desejo a todos vocês um Natal de muita esperança, de muitas surpresas bo-
as e de muita alegria. Não só o Natal. O ano de 2020 também. Cheio de luz.

Escrevam na sua agenda: No ano de 2020 quero cultivar a esperança, deixar-
-me surpreender por Deus e viver a alegria. E leiam toda manhã.

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?

HILA FLÁVIA - ASSOCIADA DA ASSPROM
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A Assprom iniciou, em julho, uma nova 
parceria com o Clube Atlético Mineiro. O 
Programa denominado Jovem Aprendiz 
do Desporto foi elaborado pela instituição, 
em 2015, e possibilita aos aprendizes vi-
venciarem experiências com o auxílio à 
prática esportiva, à administração esporti-
va e à organização de eventos esportivos. 

PARCERIAS DE SUCESSO

A Fundação Libanesa de Minas Gerais 
(Fuliban) e a Assprom assinaram o Ter-
mo de Cooperação Técnica, no dia 21 de 
novembro, na Casa do Líbano. A parceria 
foi discutida, desde outubro, com o Presi-
dente da Fuliban, Dr. Frederico José Abu-
rachid; o Presidente da Assprom, Dr. Carlos 
Cateb; a Advogada da Fuliban, Priscilla de 
Lira Cabral, a Assistente de Coordenação 
do Acompanhamento Profi ssional da As-
sociação, Adriana Inácio dos Santos e a 
Superintendente de Educação para o Tra-
balho da Assprom, Rosânia Alves Teles.

O convênio prevê o atendimento gratuito, 
aos adolescentes e jovens da Assprom, 
para acompanhamento médico, clínico,  
oftalmológico, psicológico, fi sioterápico, 
fonoaudiológico e outros. “Hoje, a Asso-
ciação atende, aproximadamente, 2.800 
jovens sendo inseridos no mercado de 
trabalho mensalmente. Muitos precisam 
de atendimentos psicológicos e médicos, 
sem condições de arcar com as consul-
tas. A Fuliban ajudará muito esses jovens e 
em nosso trabalho”, destaca Carlos Cateb.

Para Frederico José Aburachid, a parceria 
trará bons frutos. “Fico feliz com essa co-
operação técnica, principalmente, pela cre-
dibilidade da Assprom, ao longo dos anos, 
prestando um serviço primordial para a so-
ciedade que é a inserção dos adolescentes 
em vulnerabilidade social no mercado de 
trabalho. A Fuliban, que tem sido referência 
na área da hebiatria, espera colaborar com 
este trabalho, atendendo os jovens na área 
da saúde, com cursos e palestras ministra-
das pela Fundação e prestar um excelente 
atendimento a cada um deles”, comemora.

Assprom e Fuliban assinam cooperação
técnica em prol dos adolescentes

Assprom e CAM ainda mais unidos pelo Programa JADE
Os adolescentes aprenderão também 
sobre as modalidades esportivas, ori-
gem da cultura e do esporte, conceitos 
e preconceitos sobre os padrões cor-
porais e estéticos, legislações, regras e 
regulamentos de algumas modalidades 
esportivas, entre várias outras temáticas 
interessantes. 

A coordenadora da Divisão de Seleção e 
Treinamento, Renata Pedrosa, está em-
polgada com essa nova parceria. “Este 
projeto será uma excelente forma de 
inovar a Aprendizagem e proporcionar 
mais oportunidades aos jovens após o 
término do programa, numa atuação di-
ferenciada e prazerosa”, comemora.

Presidente da Assprom, Dr. Carlos Cateb, e o Presidente da Fuliban, Dr. Frederico 
José Aburachid, durante assinatura do Termo de Cooperação Técnica

Da esq. para a dir.: 
Presidente da Fuliban, 
Dr. Frederico José 
Aburachid, Presidente 
da Assprom, Dr. Carlos 
Cateb, e a Advogada da 
Fuliban, Priscilla Cabral

Da esq. para a dir.: Advogada da Fuliban, Priscilla Cabral; Superintendente de Educação para 
o Trabalho, Rosânia Teles; Presidente da Fuliban, Dr. Frederico José Aburachid e a Assistente 
de Coordenação do Acompanhamento Profi ssional da Assprom, Adriana Inácio dos Santos
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A Assprom recebeu, no dia 11 de novem-
bro, o palestrante mineiro Flavio Tófani, ou 
como é mais conhecido, Tio Flávio (foto), 
criador do Tio Flávio Cultural. A mensagem 
deixada durante a palestra tocou o cora-
ção dos adolescentes trabalhadores e os 
motivou a levar a vida mais leve, com mais 
amor ao próximo, com um olhar mais doce 

e de empatia a quem está ao nosso lado. 

Os participantes saíram motivados e emo-
cionados com as histórias de vida do pa-
lestrante e seus relatos sobre suas visitas 
aos presídios de Minas Gerais, sobre as 
ações desenvolvidas com crianças por-
tadoras de defi ciência e nos asilos. “Toda 
vez que venho à Assprom, tenho a minha 
frente pessoas com olhares tão atentos 
e respeitosos, que ouvem cada história e 
as vivem ali mesmo, em suas mentes e 
coração. Estamos vivendo tempos de de-
safi os e, ao entendermos o nosso papel 
nessa vida, seja como fi lhos, irmãos, ami-
gos, vizinhos, etc, já buscamos forças para 
aprendermos a lidar com situações diver-
sas e maturidade para aprender com elas”, 
ressalta Tio Flávio. 

Para a aprendiza Yara Fabianne Alves, a pa-
lestra foi motivadora: “Foi muito bacana e 
inspiradora. Já fui a uma palestra dele antes 
e a cada vez que vou é uma emoção diferen-
te. Toca muito a gente!”.

Tio Flávio emociona 
adolescentes da Assprom 

PROTAGONISMO  JUVENIL

No dia em que se comemora o Dia 
Mundial da Gentileza, 13 de novem-
bro, aprendizes confeccionaram car-
-tazes e cartões com mensagens 
amistosas e distribuíram às pessoas 
que passavam pela sede da Assprom 
e nas ruas próximas, espalhando 
muita gentileza por aí.

Além dessa atividade externa, os 
aprendizes também realizaram refle-
xões sobre o tema, o que trouxe mui-
to aprendizado e despertou em cada 
um a vontade de ser gentil sempre. “É 
de extrema importância envolver os 
jovens em ações como esta. Gentile-
za gera gentileza e é um exercício que 
tem que ser aplicado continuamente 
até que se torne rotina”, conta a edu-
cadora social, Rosiane Leite, uma das 
responsáveis pela atividade. 

Para a aprendiza Gabriela Cabral, a 
atividade foi muito agradável. “Em 
época de intolerância como a que 
estamos vivendo, sempre há pesso-
as que nos ignoram, porém existem 
outras que se sentem gratas por nos-
sas ações, e tendem a nos tratar da 
mesma maneira”, ressalta. 

A aprendiza Ana Emilly concorda 
com a colega: “Foi sensacional! Ex-
pressões como por favor?, obrigado!, 
bom dia!, posso ajudar?, podem fazer 
a diferença na vida de muitas pes-
soas. Afi nal, quem não gosta de ser 
bem tratado? Muitas vezes, palavras 
simples de carinho e atenção con-
seguem desarmar qualquer pessoa, 
mesmo as mais mal-humoradas. 
Agora é continuar praticando a gen-
tileza sempre”, destaca. 

Jovens realizam ação 
em prol da gentileza 

Após a aula de inglês, os jovens
se deliciaram com o brigadeiro

Os adolescestes que participam de uma 
das turmas do curso de inglês, em parceria 
com a Escola de Idiomas Luziana Lanna, 
realizaram uma Cooking Class no dia 19 de 
outubro. 

A proposta foi pegar uma receita de briga-
deiro de colher em inglês e colocar a mão 
na massa, unindo teoria e prática dentro da 

Adolescentes aprendem
inglês de forma divertida 

Adolescentes e jovens distribuíram 
mensagens gentis em frente à 
sede da Assprom e arredores

cozinha da Assprom. Para isso, os jovens 
levaram os ingredientes e os utensílios ne-
cessários para preparar a receita. "A turma 
estudou a origem do nome da receita e o 
passo a passo do seu preparo em inglês, 
para que pudesse compreender a ordem 
das tarefas e as quantidades utilizadas", 
explica o professor Jhonatan Junio.

Para Taís Lina, uma das adolescentes par-
ticipantes, foi uma aula fora dos padrões e 
que poderia acontecer mais vezes. “Apren-
demos de um jeito diferente. Foi dinâmico 
e muito legal. É muito bom sair um pouco 
da rotina, buscando sempre aprender coi-
sas novas e de formas diferentes”, ressalta.
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Adolescentes e jovens são premiados 
na sede do Tribunal de Justiça de MG  

Associada recebe título de Professora Emérita

“Na vida, há dois caminhos a seguir, o cor-
reto e o não recomendado. Muito raro um 
jovem passar pela Assprom e não seguir o 
caminho correto. A Associação já fez par-
te da formação profi ssional de médicos, 
engenheiros, advogados e magistrados”, 
ressaltou o Desembargador e Diretor Finan-
ceiro da Assprom, Irmar Ferreira Campos, 
durante a cerimônia de premiação do 15º 
Concurso Artístico dos Adolescentes Tra-
balhadores do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG). A premiação aconteceu no 
dia 27 de novembro, na sede do Tribunal.

Neste ano, o tema foi “Violência domésti-
ca contra a mulher: de piadas ofensivas à 
agressão”. Participaram os adolescentes 
trabalhadores da Assprom que prestam 
serviço no Tribunal, na Primeira e na Se-
gunda Instâncias, na capital e no interior. 
Como novidade, os participantes concor-
reram com produções audiovisuais. Nas 
edições anteriores, os adolescentes con-
corriam nas categorias desenho e prosa. 
As produções tinham que ser inéditas e 
de total responsabilidade de seus autores.

Durante a cerimônia, o Presidente do TJMG, 
Dr. Nelson Missias de Morais parabenizou 
os adolescentes pelos vídeos vencedores 
do concurso e elogiou a Coordenadoria da 
Mulher em Situação de Violência Domésti-
ca e Familiar (Comsiv) pelos esforços para 
a conscientização sobre o grave problema 
que acomete a população feminina.

Estiveram presentes também a Superin-

tendente de Educação para o Trabalho da 
Assprom, Rosânia Teles; a Superinten-
dente da Comsiv, Desembargadora Alice 
Birchal; o Vice-Presidente da Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção, Desembar-
gador Júlio César Lorens; o Juiz Auxiliar da 
Presidência, Delvan Barcelos Junior; e fa-
miliares dos adolescentes premiados.

Os adolescentes trabalhadores Carlos Ro-
berto Lopes Santos, do setor de correspon-
dência do Fórum de Nanuque; Camila Lopes 
Moreira, da Central de Precatórios de Belo 
Horizonte; e Jéssica Santana Lopes, da Cen-
tral de Mandados de Divinópolis, foram os 
vencedores por terem os vídeos mais visu-
alizados e ganharam um iPhone XR. “Fiquei 
muito feliz com a premiação. Todos os ví-

HOMENAGENS

A associada da Assprom, Nilma Lino Gomes, ex-ministra do Ministério das Mulheres, 
da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, recebeu, no dia 31 de outubro, durante 
sessão solene na Faculdade de Educação (FaE) da UFMG, o título de Professora Emé-
rita. A homenagem foi concedida pela importância da docente para a história da FaE/
MG. O Presidente da Assprom, Carlos Cateb, o Vice-Presidente, José Eustáquio de Brito 
e a Superintendente de Educação para o Trabalho, Rosânia Teles, prestigiaram o evento 
e parabenizaram à associada por todo trabalho realizado.

Associada Nilma Lino é prestigiada pelo 
Presidente e Vice-Presidente da Assprom

deos fi caram muito bons. No meu, faço um 
alerta às mulheres para não aceitarem ne-
nhum tipo de violência, seja ela física, ver-
bal ou psicológica. Também falei um pouco 
sobre a Lei Maria da Penha e expliquei co-
mo elas devem agir em caso de situação 
de violência. Espero que o vídeo chegue 
realmente às mulheres que precisam, pois 
ninguém pode aceitar uma agressão seja 
de quem for”, enfatiza Jéssica.

Adolescentes posam para foto acompanhados do Desembargador e Diretor Financeiro da 
Assprom, Irmar Ferreira Campos; Juiz Auxiliar da Presidência, Delvan Barcelos Junior; Presidente 
do TJMG, Dr. Nelson Missias; Superintendente de Educação para o Trabalho, Rosânia Teles; 
funcionários do TJMG e familiares

ACESSE OS VÍDEOS (ainda dá tempo)

Os vídeos estão disponíveis no perfi l 
institucional do TJMG no YouTube: 
https://www.youtube.com/c/institucionaltjmg. 

Foto: Robert Leal/TJMG

15º Concurso Artístico do TJMG
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REPORTAGEM  DE  CAPA

Assprom inaugura espaço 
interativo para fomentar novos 
aprendizados e tecnologias
A inauguração do Espaço Maker da Assprom, 
que une tecnologia, empreendedorismo e 
inovação, no dia 4 de dezembro, foi um ver-
dadeiro sucesso! A proposta é proporcionar 
um espaço livre para criação e desenvolvi-
mento de projetos utilizando ferramentas 
como internet das coisas, robótica e inteli-
gência artifi cial para adolescentes trabalha-
dores e aprendizes.

A solenidade de abertura contou com a par-
ticipação do Presidente da Assprom, Carlos 
Cateb; do cantor, compositor e ex-adoles-
cente trabalhador da entidade, Flávio Rene-
gado; da Diretora Técnica, Maria de Lourdes 
Mansur; da Superintendente de Educação 
para o Trabalho, Rosânia Teles; de repre-
sentantes de empresas parceiras; além de 
funcionários e centenas de adolescentes e 
jovens. 

O Presidente Carlos Cateb, em nome de toda 
a equipe da Assprom, falou sobre o aniversá-
rio da entidade e a inauguração do espaço. 
“Ao chegarmos aos 44 anos de funciona-
mento é algo muito importante e inusitado, 
porque a Assprom nunca recebeu dinheiro 
do governo. O que nós temos, graças ao 
trabalho de todos que passaram e dirigiram 
a Assprom, é a seriedade com o trabalho, a 
ética e o compromisso social. Contamos, 
também, com parceiros, que fazem parte da 
história de sucesso da Associação. Estamos 
dispostos a continuar com toda a energia 
que recebemos de vocês adolescentes e jo-
vens. Vocês são a marca da Assprom. Sen-
timos muito orgulho de cada um de vocês. 
Parabenizo a todos que contribuíram, direta 
e indiretamente, para a criação do Espaço 
Maker. Esse espaço é muito signifi cativo, 
pois tem grande potencial para enriquecer a 
formação dos jovens e melhorar ainda mais 

a qualidade do aprendizado, tornando-os 
produtores de tecnologia, ao invés de ape-
nas consumidores. Aqui a criatividade não 
terá limites, os jovens serão protagonistas”, 
destaca. 

O cantor Flávio Renegado falou sobre o or-
gulho de participar deste momento. “Fico 
muito feliz e honrado de poder voltar à Asso-
ciação com novos objetivos, possibilidades e 
perspectivas. E, mais feliz ainda, de ver essa 
sede maravilhosa. Esse espaço, que está ca-
da vez mais inclusivo, feito para trazer o jo-
vem mais para perto, para poder entendê-los 
e viver com eles novos sonhos. Vida longa a 
Assprom e aos nossos novos projetos. Estou 
muito feliz de estar junto nessa caminhada”. 

Durante a programação, os jovens partici-
param de diversas ofi cinas. A Prodabel, par-
ceira da Associação, ministrou a ofi cina de 
Resíduos Eletrônicos. A equipe do Sesi pro-
moveu a ofi cina de Programação de Robôs. 
A Faculdade Pitágoras trouxe a atividade 
“Descomplicando a Robótica Lego”; o Cen-
tro Universitário UNA, uma ofi cina de Robó-
tica; a Escola SAGA realizou uma palestra 
sobre lixo eletrônico e trouxe o videogame 
“Just Dance Now”; o Colégio Santo Agosti-
nho ministrou a ofi cina de Programação e 
Montagem de Robôs e a Faculdade Newton 
Paiva, a ofi cina Google Card Board. Além 
disso, a equipe de Matemática da Assprom 
promoveu uma ofi cina de criptografi a.

O cantor Flávio Renegado (ao centro de blusa branca) 
prestigiou a inauguração na sede da Assprom
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Assprom inaugura espaço 
interativo para fomentar novos 
aprendizados e tecnologias

O adolescente trabalhador Daniel Vicente 
da Silva, que atua na Prefeitura de BH, se 
mostrou muito feliz com o novo espaço de 
aprendizado. “O Espaço Maker é surpre-
endente. Aqui, cada um poderá colocar em 
prática suas ideias, irá trabalhar em equipe e 
desenvolver novas habilidades. Gostei de tu-
do, desde o grafi te até a produção dos robôs 
e das ferramentas tecnológicas”, enfatiza. 

Para a equipe organizadora, o espaço será 
um lugar no qual as pessoas vão se conec-
tar. “A nossa expectativa é possibilitar aos jo-
vens um espaço criativo, inovador e motiva-
dor que favorecerá a troca de experiências. 
Acreditamos que será um local frequentado 
e muito utilizado pelos adolescentes, familia-

res e profi ssionais da instituição”, ressaltam.

Sobre o espaço
Localizado na Sede da Assprom, o Espaço 
Maker é um ambiente multifuncional que 
busca facilitar e incentivar projetos de inova-
ção na entidade. Sua infraestrutura inclui no-
tebooks, pufes, bancadas, banquetas e pintu-
ra de grafi te realizada pelos próprios jovens.  

O publicitário e grafi teiro, Leone Paganotti, 
orientou os adolescentes sobre os desenhos 
e conta como foi o desenvolvimento do 
projeto artístico. “A ideia partiu do princípio de 
que a arte teria que ter um olhar dos jovens, 
já que o espaço é para eles. Realizamos 

uma ofi cina durante duas semanas. Depois, 
fi zemos um esboço da arte e viemos para 
o espaço para pintá-la. Durante a pintura, 
cada jovem foi colocando cor, o tipo de 
personagem que se identifi cava e o resultado 
foi um painel com vários elementos, com 
bastante diversidade e identidade. Para mim, 
foi uma oportunidade única e o resultado do 
trabalho foi excelente!”, comemora.

Presidente da Assprom, Carlos 
Cateb, e a Diretora Técnica, Maria
de Lourdes Mansur, cortam a fi ta
e inauguram o Espaço Maker

Todo o dia foi cheio de atividades para os adolescentes e 
jovens que participaram de diversas ofi cinas tecnológicas 

NOVAS PARCERIAS
O Espaço Maker está aberto para quem tem 
interesse em realizar ofi cinas, atividades e 
promover o aprendizado dos adolescentes. 
(31) 3207-5640 - flaviafontenele@assprom.org.br
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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

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

• LOCAL: Sede da Assprom
• 16/01 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

• LOCAL: Junta Comercial
• 09/01 (13h às 17h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita técnica

• LOCAL: Sede da Assprom
• 14, 15 e 16/01 (13h30 às 16h30)
• 28, 29 e 30/01 (8h30 às 11h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excelência no atendimento 
ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 16/12 a 19/12 (13h às 17h)
• 07/01 a 10/01 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: Sede da Assprom
• 10/12 a 13/12 (13h às 17h)
• 14/01 a 17/01 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 9/12 e 10/12 (8h às 12h) 
• 28/01 e 29/01 (13h às 17h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

• LOCAL: Sede da Assprom
• 15/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina capa de agenda
• LOCAL: Shopping Cidade
• 25/01 (12h às 18h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1585

Sessão de cinema comentado

• LOCAL: Sede da Assprom
• 04/12 a 06/12 (8h às 12h)
• 22/01 a 24/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

• Local: Fundação João Pinheiro
• Inscrições abertas até dia 10/01
• *apenas para jovens com ensino médio 

completo
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5612

Pré-Enem 2020

Oficina de maquiagem para o Ano Novo

• LOCAL: Sede da Assprom
• 19/12 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

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
• 21/01 a 24/01 (8h às 12h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Oficina de aplicação em pano de prato

Certificação de Aprendizes PPJA
• LOCAL: Auditório da Assprom
• 17/01 (a definir)
• INFORMAÇÕES: (31) 3207-5631

Certificação de Aprendizes

• LOCAL: Auditório da Assprom
• 10/01 (15 horas)
• INFORMAÇÕES: (31) 3207-5631

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) - seg. a qui.
• Matrículas abertas p/ 2020 - Ensino 

fundamental
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Educação de Jovens e Adultos

• LOCAL: Sede da Assprom
• 17/01 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581



9DEZEMBRO 2019

JORNAL DA ASSPROM: Quais mudanças 
a Assprom trouxe para sua vida?  

PATRÍCIA SUELI: Ingressei na Associação, 
aos 16 anos, no Centro Infantil do DEER. A 
Assprom me possibilitou um crescimento 
moral e intelectual ao longo de minha tra-
jetória, uma vez que me foi propiciada uma 
relação com pessoas de outras perspecti-
vas de vida distintas das com quem con-
vivia em minha comunidade. A Associação 
representou um divisor de águas na minha 
vida, me possibilitou amadurecimento mo-
ral e intelectual, além de promover a minha 
independência fi nanceira. Após a Assprom, 
adquiri responsabilidade, percebi a impor-
tância de estudar, de adquirir conhecimen-
to técnico e passei a valorizar o trabalho 
como direito social. 

JA: O que você tem a dizer sobre o traba-
lho realizado pela Assprom?  

PS: É um trabalho importantíssimo, pois 
contribui para formação ético-moral do jo-
vem, uma vez que desenvolve o senso de 
responsabilidade advindo da prática labo-

HISTÓRIA  DE  VIDA

ral. Outro aspecto relevante é que vários 
jovens atendidos pela Assprom são oriun-
dos de comunidades vulneráveis e de bai-
xa renda, logo, a remuneração recebida 
pelos adolescentes impacta diretamente 
no orçamento das famílias, o que promove 
uma melhoria na qualidade de vida. 

JA: Após a Assprom, como foi sua 
trajetória?   

PS: Após o meu desligamento, continuei 
trabalhando como auxiliar administrativo 
na Vara da Infância e da Juventude, na 
Superintendência de Limpeza Urbana e no 
Conselho Tutelar. Também realizei diver-
sos cursos na área de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. Atualmente, 
curso a graduação em Direito, para am-
pliar meus conhecimentos nessa área. 

JA: Hoje você é Conselheira Tutelar. 
Porque optou por essa área?  

PS: Optei por essa área por entender que 
posso contribuir no combate à violação dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, 
além de promover o bem-estar social e atu-
ar como defensora dos direitos das famílias.

JA: O fato de ter sido adolescente da 
Assprom lhe ajudou nessa escolha?  

PS: Sim, a experiência como jovem apren-
diz, assistida por uma equipe competente, 

me motivou a agir como multiplicadora 
desta prática de defesa dos interesses 
dos adolescentes. No meu trabalho atual, 
tenho a oportunidade de orientar vários jo-
vens que se encontram em uma fase se-
melhante àquela pela qual estava quando 
atendida pela Assprom.

JA: Hoje você se considera uma pessoa 
realizada?  

PS: Sim, me considero uma mulher reali-
zada no plano pessoal, sou mãe de dois 
fi lhos, casada, cristã; no plano profi ssio-
nal, almejo concluir minha graduação em 
Direito e prestar um concurso na área da 
segurança pública. 

patrícia sueli r. da silva (foto), 38 
anos, Conselheira Tutelar de BH, conta 
como sua vida mudou após o Programa 
Adolescente Trabalhador da Assprom

TALENTO

O estagiário de psicologia, João Tamayno, 
lançou o livro ‘Sete Destinos’ no dia 7 de 
novembro. A obra é escrita por ele e mais 
seis autores que recriam as várias vidas 
dos personagens. “No ano de 2018, fui o 
vencedor do Primeiro Prêmio Literário da 
PUC Minas com o conto “Acredite”. Pos-
teriormente, enquanto comprava livros na 
livraria Leitura, conheci o escritor Miller 
Brito, autor da série policial “Detetive Bor-
zagli”, trocamos contatos e enviei para ele 

Estagiário de psicologia lança livro Sete Destinos

Foto: arquivo pessoal

o meu conto. Após a leitura, fui convidado 
a escrever um livro com ele e com outros 
consagrados autores mineiros, entre eles, 
Peter Rossi, Nuno Rebelo, Gustavo Ferrei-
ra e Pedro Serra. A partir disso, surgiu o li-
vro de contos Sete Destinos, uma história 
que possui o mesmo ponto de partida e os 
mesmos protagonistas, mas daí em diante 
prossegue com histórias de variados gê-
neros literários, desde suspenses policiais 
até fantasias medievais". Orgulhoso, João Tamyano

apresenta seu livro

“A Associação representou um
 divisor de águas na minha vida”
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PARTICIPAÇÃO

A Assprom, representada pelo assessor 
técnico, Márcio Caldeira, participou da 13ª 
Conferência Estadual de Assistência Social 
de Minas Gerais nos dias 18 e 19 de novem-
bro. A edição contou com o tema “Assistên-
cia Social: direito do povo, com fi nancia-
mento público e participação social”.

Durante a conferência, houve eleição para 
o Conselho Estadual de Assistência Social 
(CEAS). A Assprom foi reeleita como su-
plente no segmento da sociedade civil, en-
quanto entidade representativa de trabalha-
dores do SUAS. O mandato é para o biênio 
2020/2021. “A Assprom, sendo uma entida-
de de assistência social e atuando há mais 
de 44 anos na geração de oportunidades 

Futebol delas e para elas

para adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade, adquiriu experiências que 
podem contribuir para o fortalecimento da 
Assistência Social no Estado de Minas Ge-
rais. A participação no conselho nos possi-
bilita propor ações e políticas voltadas para 
os adolescentes e jovens em vulnerabilida-
de e risco social”, destaca Márcio Caldeira.

Sobre o CEAS
O CEAS é um órgão deliberativo  da Política 
Estadual de Assistência Social, previsto na 
Lei de nº 12262 de 23 de julho de 1996. É 
composto por representação governamen-
tal e da sociedade civil (entidades, usuários 
e trabalhadores). 

Assprom presente no Conselho
Estadual de Assistência Social

Mais um Torneio de Futsal Feminino chega 
ao fi m e com muito sucesso. A Assprom re-
alizou, no dia 30 de novembro, a fi nal com 
uma grande festa que marcou o evento e 
que contou com bom público. A quadra do 
Colégio Salesiano recebeu duas partidas, 
disputadas entre as equipes Unidas AP, 
Aliança e Damas da Bola. Ao fi nal das par-
tidas, a somatória de pontos defi niu a co-
locação das equipes do 1º, 2º e 3º lugares. 

Em quadra, as equipes mostraram muita 
garra e vontade de vencer. Todos os jogos 
foram apitados pelos árbitros da Federa-

ção Mineira de Futsal. 

O Presidente da Assprom, Carlos Cateb, 
fez a entrega do troféu de campeã à equipe 
Unidas AP; a Superintendente de Educação 
para o Trabalho, Rosânia Teles, para a vice-
-campeã, Aliança; e a Assessora Técnica, 
Daniele Azevedo, ao terceiro lugar, Damas 
da Bola. “Essa modalidade esportiva pre-
cisa realmente ser valorizada, precisa de 
apoio e, principalmente, de respeito. Com 
este evento, apreciamos muitos talentos. 
Parabéns a todas as jovens atletas”, res-
saltou Carlos Cateb, após falar sobre a im-

Conselheiros do CEAS 
durante a 13ª Conferência

portância de incentivar o futsal feminino.

A jovem Núbia Suellen Martins, da equipe 
Unidas AP, fez 16 gols durante as partidas 
e recebeu o Troféu Artilheira. Para ela, o 
torneio é uma forma de as adolescentes 
mostrarem suas habilidades e também de 
interagirem com as adolescentes de ou-
tras empresas. “Essa competição é a única 
atividade que consegue reunir somente as 
adolescentes. Isso ajuda a dar cada vez 
mais visibilidade às jovens que gostam de 
futsal. Estou muito contente em ser a arti-
lheira do campeonato”, contou.

Final do Torneio de Futsal Feminino da Assprom reuniu funcionários, 
adolescente e jovens, familiares e a diretoria da Assprom 

Premiação

As equipes fi nalistas foram contempladas 
com troféus e medalhas. Confi ra: 

• Troféu Disciplina: Equipe  Damas da Bola 

• Troféu Educador: Tatiane M. Santos, Ma-
teus Julolyan Moreira Sardinha (auxiliar 
técnico) e Sabrina Aparecida de Aquino 
(auxiliar técnico)

• Troféu Defesa Menos Vazada: Geyce Kelle 
Ribeiro Silva (goleira da Equipe Unidas AP)

• Troféu Artilheira: Núbia Suellen de Jesus 
Martins (16 gols – equipe Unidas AP)
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NOSSA  VOZ

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

No dia 8/11, a turma 08/2019 visitou o Museu do Judiciário 
Mineiro. No início, os jovens assisti ram a uma palestra e a 
vídeos sobre leis e alguns casos que foram resolvidos na-
quele Tribunal antes de virar Museu. A parti r das ati vidades, 
a turma pôde discuti r, atuar e aprender como é a função de 
cada cargo, como é gerenciado um processo jurídico, tendo 
assim também um esclarecimento para entender de que 
forma trabalham os três poderes.

O mais comentado foi o momento de conhecer todo o 
ambiente como as salas, os cômodos e a escada. Os guias 
explicaram tudo de forma habilidosa. A cada detalhe 
observado nas paredes ou nos móveis, surgia um assunto 
ou um elogio. Era questão de alguns minutos e já dava para 
escutar: “olha que bonito!”. A história de cada pintura e 
de cada tapete despertava o interesse de todos para saber 
mais. Os quadros, as estátuas e, principalmente, os nomes 
nas paredes foram moti vos de conversas e risadas, alguns 
lindos, uns diferentes e outros grandes demais. A visita 
foi produti va e muito diverti da. A forma como tudo foi 
claramente explicado agradou bastante a turma que saiu 
sati sfeita e teve a oportunidade de muito aprendizado! 

Adolescentes  têm  tarde  de 
aprendizado no Museu do Judiciário  

Você sabia que cosméti cos e maquiagem vencidos podem colocar sua saúde em risco?

Se eles esti verem fora do prazo de validade, vai haver alteração na composição química
e a pele vai absorver esses produtos modifi cados, o que pode causar irritações, acnes, 
manchas, alergias e até infecções graves. 

Nos cosméti cos e maquiagem vencidos há proliferação de fungos e bactérias e 
é fundamental respeitar o prazo de validade para não ser contaminado. Os produtos
usados nos olhos como rímel, máscara de cílios e lápis merecem maior atenção, pois 
podem causar até conjunti vite. 

Não compre ítens de maquiagem e cosméti cos sem a data de validade indicada
e certi fi que-se, ao longo do período de uso, de que o produto não está vencido. 
Evite comparti lhar batons, pincéis e esponjas, pois elas também podem se
contaminar com fungos e bactérias.

Cuide de sua saúde! 

Beleza vencida!
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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 

MENSAGEM  DO  PRESIDENTE

Assprom Ofi cial 

A Diretoria da Assprom pede a Deus muita luz e fé para comemorar-
mos o nascimento do Cristo com espírito de solidariedade, harmonia 

e religiosidade e que nos fortaleça para, conscientemente, continuar-
mos na luta contra as desigualdades sociais, o desemprego, a injus-
tiça material, emocional e racial que aflige as populações alijadas 

do desenvolvimento, que sofrem, diuturnamente, com a fome, os 
injustifi cados e desumanos obstáculos na prestação dos servi-

ços públicos de saúde. 

A Diretoria da Assprom manterá seus esforços e princípios éticos e estatutários para criar o maior 
número possível de vagas e oportunidades de aprendizagem e formação profi ssional para milha-
res de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Convictos de nossa força, coragem e confi ança nos parceiros públicos e privados que, ao longo 
dos 44 anos, festejam o sucesso dos mais de 95 mil adolescentes e jovens participantes dos 
programas de inclusão social pelo trabalho assistido, acreditaremos, sempre, no potencial de 
cada pessoa aprimorar e dignifi car sua conduta social. 

Feliz Natal - 2019 coroado 
de alegria, paz e justiça social

CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

O clima de Natal contagiou a Assprom


