
Jornal  da
N°273 - JANEIRO/FEVEREIRO DE 2020 - ANO XXV

página 3 página 4 página 10

Formatura da 
Educação de Jovens 
e Adultos é marcada 
por emoção, alegria 
e superação

Projeto Reciclo 
estimula ações de 
sustentabilidade 
entre adolescentes
e funcionários

Assprom se destaca 
no Prêmio Educador 
Social Fectipa/MG
e conquista os 
primeiros lugares
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Assprom em Macaé/RJ
PETROBRAS E ASSPROM expandem parceria, promovem qualifi cação 

profi ssional e formação integral para 250 adolescentes e jovens

Jornalista, Thiago Rogeh, conta como a Assprom lhe ajudou em sua 
trajetória profi ssional e fala da sensação de apresentar o Jornal Nacional 
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EDITORIAL

.

CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

INCLUSÃO SOCIAL: DEVER DO 
ESTADO E DA SOCIEDADE

São fundamentos da Constituição da 
República/1988: Art. 1º - III - a dignida-
de da pessoa humana; IV - os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
Art. 3º - I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; III - erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais.

A Nação brasileira, em especial a ju-
ventude alijada do desenvolvimento 
de nossa Minas Gerais, espera dos 
governantes, legisladores e forças pro-
dutivas, atitudes objetivas, concretas e 
rápidas para que as oportunidades de aprendizagem, estudo, trabalho e lazer 
lhes sejam proporcionadas, de forma capaz, a assumirem com dignidade, 
coragem, consciência e sabedoria seu papel histórico para a transformação 
radical da sociedade e dos conceitos de crescimento econômico e social.

A ASSPROM, que tem por objetivo criar oportunidades do “primeiro emprego 
protegido, assistido e orientado” aos adolescentes e jovens em situação de 
risco e vulnerabilidade social e fi nanceira, há 44 anos executa, em parceria 
com entes públicos e empresas privadas, Programas e Projetos efi cientes e 
embasados nos princípios constitucionais, humanistas e técnicos disponibi-
lizados aos gestores públicos e privados para que, com transparência e baixo 
custo, todos contribuam para a formação pessoal e ética de cada um dos 
milhares de “jovens sonhadores” por uma vida cidadã.  

A ASSPROM, respeitando a origem étnica, social, personalidade e capacidade 
de cada adolescente e jovem em situação de vulnerabilidade social e fi nan-
ceira, conclama os empresários, produtores de cultura, riquezas e adminis-
tradores públicos a oferecer oportunidades de conhecimento e aprendiza-
gem a quem idealiza e luta por sua dignidade humana. 

• PRESIDENTE: 
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• VICE-PRESIDENTE: 
José Eustáquio de Brito
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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?

Venha participar da Copa União 2020!

As inscrições para a Copa União de Futebol de Campo 
Masculino da Assprom estão abertas! 

Podem participar adolescentes e jovens que tenham, 
no máximo, 19 anos, até 06/06/2020. Além disso, o 
adolescente deve estar em dia com o Acompanhamento 
Escolar e ativo na Assprom até essa mesma data. 
O evento será realizado em maio e junho.

Informações: 
isabelasoares@assprom.org.br (31) 3263-1586/1577

INSCRIÇÕES
 ATÉ O DIA 

23/04/2020!
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A Assprom é parceira da Prefeitura de Be-
lo Horizonte, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, desde 2008, com o 
projeto de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e oferece para pais e familares de 
adolescentes trabalhadores e aprendizes 
a oportunidade de concluírem o ensino 
fundamental. As aulas acontecem, de se-
gunda a quinta-feira, das 18h às 21h, nas 
dependências da Assprom. 

Como resultado de toda dedicação e em-
penho dos participantes, no dia 12 de de-
zembro, na Escola Municipal Paulo Men-
des Campos, aconteceu a solenidade de 
formatura de mais uma turma.

O evento contou com a participação de di-
retores, professores, alunos e familiares. A 
funcionária da Assprom, Daniela Marques, 
reconheceu a importância da formatura 
para os participantes. "Sabemos das di-
fi culdades que cada aluno enfrenta para 
se formar na EJA, mas com muita força 
de vontade e determinação, eles conse-
guem", enfatizou.

Valéria Rodrigues, mãe do adolescente 

Alunas exibem, orgulhosas, seus diplomas da EJA

trabalhador Fabrício Rodrigues de Moura 
é uma das formandas. Ela comemora a 
conquista do tão sonhado certifi cado do 
ensino fundamental e conta que venceu a 
depressão após voltar a estudar. "Não ti-
nha perspectiva e estava depressiva. Essa 
formatura representa uma vitória muito 
importante", conta emocionada.

Além disso, Valéria foi aprovada no Exa-
me Nacional de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja/Ensino Médio), em 
dezembro/2019. “Agora, pretendo iniciar 
logo o ensino superior, no curso de Psico-
logia. Quero ajudar as pessoas, por isso 
escolhi esse curso e sei que vou conse-
guir", afi rma.

EDUCAÇÃO

As participantes da Ofi cina de Convivên-
cia “Feltrando Ideias” exibiram, no dia 
12/12/2019, na sede da Assprom, vários 
objetos de feltro que aprenderam e confec-
cionaram durante os três meses de ofi cina. 
Além de aprenderem técnicas de artesana-
to, as participantes constroem amizades 
duradouras, trocam experiências, se diver-
tem e ainda agregam momentos de refle-
xões para a vida.

Rosaly Carmen Braga, conta que depois 
que passou a participar das ofi cinas sua 
vida ganhou um novo sentido. “Nos en-
contros, superei as minhas difi culdades, 
aprendi a deixar de lado o que me aprisio-
nava, adquiri conhecimento e fi z amizades. 
As rodas de conversa ajudam muito a des-

Exposição marca o encerramento da 
Ofi cina de Convivência “Feltrando Ideias”

GERAÇÃO DE RENDA 

preender das difi culdades. Aqui eu superei 
o ‘não posso’. Antes me via acorrentada 
pelas difi culdades e agora me libertei um 
pouco delas. Estou feliz com o projeto e 
com o resultado dos nossos trabalhos. É 
uma grande oportunidade”, diz.

Inscrições

As ofi cinas acontecem mensalmente, no 
período da tarde. As aulas são teóricas e 
práticas. Podem participar aprendizes, 
adolescentes trabalhadores e familiares, 
com idade acima de 15 anos.

Participantes mostram seus trabalhos 
e recebem diversas encomendas

Ficou interessado em participar? Entre em 
contato com a Dacom e tire suas dúvidas: 
(31) 3263-1581.

Emoção e superação são destaques na 
formatura da Educação de Jovens e Adultos
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Projeto promove ações 
em prol do meio ambiente
A Assprom realiza, constantemente, 
para os adolescentes trabalhadores e 
aprendizes, ações de sustentabilidade, 
tanto na teoria quanto na prática. Em 
2019, ampliou ainda mais as atividades 
com o Projeto “Reciclo” para alertar ado-
lescentes, jovens e população em geral 
sobre a importância do cuidado com o 
meio ambiente. 

A proposta é desenvolver mais ações 
que incentivem o conhecimento am-
biental de forma estruturada e promover 
atividades conscientes para que todos, 
dentro e fora da instituição, assumam 
suas responsabilidades diante da pre-
servação do meio ambiente. A ideia é 
sistematizar as ações, bem como tra-
balhar de maneira contínua, a começar 
pelo público interno (funcionários, esta-
giários e adolescentes).

“Este é um tema que deve ser trata-
do com urgência e colocado em práti-
ca todos os dias, nos mais diferentes 
espaços, a começar pela nossa casa. 

Precisamos mudar nossa atitude am-
biental”, avalia a educadora social, 
Karina Elian. 

DE OLHO NA SUSTENTABILIDADE

Em dezembro, o projeto promoveu vá-
rias atividades e palestras sobre susten-
tabilidade, marcando um novo ciclo na 
Assprom. 

O Bazar do Desapego, para os funcio-
nários e estagiários, foi uma das ações 
realizadas. A equipe da Assprom doou 
objetos que tinham em casa, como rou-
pas, acessórios, calçados, e trocou por 
outros objetos doados. 

A Associação promoveu também o Con-
curso de Decoração Natalina com mate-
rial reciclado para todos os funcionários 
e estagiários. 

Para os adolescentes, aconteceram ofi -
cinas, papo-cabeça e atividades sobre 
a temática. O adolescente trabalhador 
Geovane Passos participou da ofi cina de 

puff com garrafa pet e lixeiras com caixa 
de papelão. Para ele, a iniciativa foi muito 
válida. “Com pequenos gestos, podemos 
mudar o planeta. Nas ofi cinas, consegui-
mos reaproveitar materiais que seriam 
descartados e transformá-los em obje-
tos incríveis”, afi rma. 

Outras ações de destaque foram a reno-
vação da parceria com o Lacre do Bem, 
em agosto/2019; a parceria com a coo-
perativa São José para o descarte apro-
priado dos resíduos gerados pela insti-
tuição, em setembro/2019; e a coleta de 
lixo eletrônico para curso de robótica, em 
janeiro/2020. 

SUSTENTABILIDADE

Concurso Decoração Natalina Reciclável

Jovens arrecadam lacres para ajudar 

cadeirantes, em parceria com Lacre do Bem

Ofi cina de lixeira com caixa de papelão

Ofi cina de puff com garrafa pet

Funcionários participam de palestras 
sobre a importância do tema

Projeto Reciclo

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM E AJUDE 
A TRANSFORMAR O MUNDO!
Entre em contato com a Dacom e saiba 
como fazer parte do projeto: 

Contato: (31) 3207-5640

E-mail: karinaelian@assprom.org.br
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PREMIAÇÃO

Conheça os três vencedores do 
Concurso de Desenho 2019

Concurso Decoração Natalina Reciclável

A Assprom premiou, no mês de dezem-
bro, os vencedores do Concurso de De-
senho 2019. Com o tema “Natal: cuidar 
do meio ambiente é o melhor presente!”, 
a edição deste ano teve o objetivo de in-
centivar e estimular a criatividade artís-
tica dos adolescentes e jovens sobre a 
responsabilidade de todos com o meio 
ambiente.

O tema foi escolhido pelo momento rele-
vante em que o mundo se encontra em 
relação ao cuidado e à preservação da 
natureza. Os vencedores foram selecio-
nados por um júri, seguindo os critérios 
de adequação ao tema, criatividade e a 
mensagem transmitida pelos desenhos. 

Os três primeiros colocados foram pre-
senteados com um kit completo de ma-
terial para desenho, medalha, certifi cado, 
e o primeiro lugar recebeu, também, um 
tablet. Todos os desenhos compuseram 
o Cartão de Natal da Assprom. 

Para Igor Oliveira dos Santos, vencer em 
primeiro lugar é bom, mas não é o prin-
cipal. “O tema deste concurso é muito 
importante, pois nos estimula a pensar 
no meio ambiente e refletir sobre qual 
o planeta que desejamos para o futuro. 
A preservação ambiental é um dever de 
todos e com pequenos atos podemos 
fazer a diferença! É uma causa muito vá-
lida”, destaca. 

1º lugar

2º lugar

3º lugar

(esq. p/ dir.) Aprendizes, Natan Santorsula (2º lugar), Igor dos Santos (1º lugar) e 
Magno Humberto Rodrigues (3º lugar) comemoram a classifi cação no concurso

Os funcionários e estagiários também 
entraram no clima da sustentabilida-
de e participaram do 1º Concurso de 
Decoração Natalina Reciclável da As-
sprom. No início do mês de novem-
bro, o desafi o foi lançado: criar uma 
decoração de Natal usando, somente, 
materiais sustentáveis ou recicláveis. 

E a equipe da Assprom colocou a 
imaginação para funcionar. Teve de 
tudo um pouco: Papai noel de pape-
lão; árvores de natal com CD’s; bone-
cos de neve com copos descartáveis; 
guirlanda com rolo de papel higiênico; 
lareira com caixas de sapatos; ne-
ve com papel picado e muito mais. E 

o resultado foi um local de trabalho 
mais bonito, decorado e acolhedor. O 
concurso contagiou a todos. As deco-
rações em diversas salas foram visita-
das pelos adolescentes trabalhadores, 
aprendizes, familiares, diretoria da As-
sprom e representantes de empresas 
parceiras. 
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REPORTAGEM  DE  CAPA

PETROBRAS E ASSPROM EM MACAÉ/RJ

Assprom comemora mais uma PARCERIA 
DE SUCESSO com a Petrobras

Osucesso da parceria entre As-
sprom e Petrobras merece to-
dos os aplausos. Há mais de 30 

anos, essas duas instituições realizam 
um importante trabalho para garantir 
aos adolescentes e jovens, em situação 
de vulnerabilidade e risco social, boas 
perspectivas de futuro, capacitando-os 
e inserindo-os no mundo do trabalho.

Comemorando o exitoso sucesso da 
parceria, a Assprom assumiu o Progra-
ma de Aprendizagem Jovem Aprendiz 
(PPJA) na cidade de Macaé/RJ, ofere-
cendo, desde dezembro de 2018, for-

mação integral e capacitação profi s-
sional para 250 jovens de 17 a 24 anos, 
que frequentam a escola formal (2º 
grau). Durante o período da aprendiza-
gem, os jovens recebem ensinamentos, 
orientação comportamental e quali-
fi cação profi ssional para o primeiro 
emprego.  

O PPJA, durante um ano e oito meses, é 
executado em três momentos: I) etapa 
de formação básica, com orientações 
sobre o mercado de trabalho, educação 
e cidadania, realizada nas dependências 
da Assprom - Filial Macaé; II) etapa de 
qualifi cação profi ssional, realizada pela

Firjan/Senai, que oferece cursos de De-
senhista Mecânico, Eletricista Industrial, 
Mecânico de Manutenção, Soldador de 
Tubulação e Caldeireiro; III) etapa que 
possibilita uma vivência diária e pro-
fi ssionalizante do jovem na Petrobras.

A supervisora da Petrobras, Eliane de 
Fátima Baptista, comemora o sucesso 
desta parceria: “O programa abre novas 
perspectivas para os jovens através da 
promoção da qualifi cação profi ssional 
e social, para que tenham oportunida-
des de ingressarem no mercado de tra-
balho. Outro benefício mais imediato e 
também muito importante é a remune-
ração recebida por eles, que colabora na 

Aprendizes recebem 
formação integral, 
que mescla teoria 
e prática, durante 
o Programa de 
Aprendizagem

Equipe responsável pelo PPJA em Macaé
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“O programa tem 
mudado a minha 
vida com valores, 
princípios, respeito, 
companheirismo 
e, principalmente, 
esperança de um 
futuro digno e 
com qualidade 
de vida. Só é 

possível mudarmos uma nação 
transformando o hoje, e a escolha 
feita pela Assprom/Macaé foi de 
transformar vidas, inclusive a minha, 
trazendo sonhos, expectativas e 
oportunidades jamais alcançados 
sozinhos. Com certeza, para todos 
nós, esse programa abriu as portas 
da oportunidade e reaqueceu muitos 
sonhos ocultos.”. 
Fernando Xavier dos Santos

JORNAL DA ASSPROM: Qual a 
importância do PPJA em Macaé?

ELIANE BAPTISTA: Num cenário 
de perspectiva de aumento da ati-
vidade econômica, temos a grande 
oportunidade de atuar junto aos jo-
vens em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica e com uma pers-
pectiva limitada de futuro, devido 
a eventual baixa formação técnica, 
possibilitando uma outra realidade 
por meio da qualifi cação pessoal e 
profi ssional voltada para o mercado 
de trabalho da nossa região.

JA: Neste pouco tempo em que a 
Assprom está na cidade, já é pos-
sível observar resultados? 

EB: Com certeza. Já percebemos 
que os jovens estão com uma me-
lhor perspectiva, pois têm a oportu-
nidade da inclusão social, com o pri-
meiro emprego, além de se sentirem 
reconhecidos e valorizados a partir 
do programa. 

JA: E sobre a parceria entre Petro-
bras e Assprom, o que vocês têm 
a dizer?

EB: A Assprom tem uma parceria 
muito atuante junto à Petrobras e 
aos jovens aprendizes, exercendo 
um acompanhamento bastante efe-
tivo na interação com os jovens e 
seus familiares. 

PETROBRAS E ASSPROM EM MACAÉ/RJ

Assprom comemora mais uma PARCERIA 
DE SUCESSO com a Petrobras

Supervisora, Eliane de 
Fátima Baptista, fala 
um pouco mais sobre 
a parceria, em nome 
de toda a equipe do 
PPJA/Macaé

#EUFAÇOPARTE

renda familiar”.

Para o presidente da Assprom, Carlos 
Cateb, a parceria Petrobras/Assprom 
contribui para o desenvolvimento pro-
fi ssional, ético e pessoal dos jovens: “O 
Programa de Aprendizagem da Assprom 
é vitorioso e já formou, ao longo de 44 
anos, mais de 90.000 jovens. É um or-
gulho ser parceira da Petrobras (Regap/
MG, UTE/MG e Macaé/RJ), empresa 
competente, mundialmente conhecida e 
prestigiada por sua seriedade e respon-
sabilidade nacional. Centenas de jovens 
já foram benefi ciados, repercutindo tais 
vantagens aos seus familiares. Não te-
mos dúvida de que o Programa Petro-

bras Jovem Aprendiz em Macaé continu-
ará crescendo, cada dia, transformando 
vidas e comunidades”.

Programa Petrobras 
Jovem Aprendiz (PPJA)
O PPJA foi criado pela Petrobras, em 2006, 
para atender à Lei Federal nº 10.097/2000 
e o Decreto nº 5.598, de 1º/12/2005, que 
regulamentam a contratação de apren-
dizes. Tem como objetivo promover a in-
clusão social de jovens em situação de 
vulnerabilidade social, por meio de sua 
qualifi cação social e profi ssional, contri-
buindo assim para sua melhor inserção 
no mercado de trabalho.

“O PPJA em si já é um grande obje-
tivo na vida de um jovem. Participar 
deste programa é uma honra, pois 
lidamos com profi ssionais respon-
sáveis, disponíveis para nos ouvir, 
ajudar, compreender, nos dar dicas 
tanto na vida profi ssional como tam-
bém na vida pessoal. Em todos os 
momentos somos instruídos sobre 
como se comportar em uma empre-
sa, os instrutores 
são muitos capaci-
tados, nossa grade 
curricular é muito 
rica e completa. 
Só tenho que  
agradecer pela 
excelente 
oportunidade.”. 
Paloma Pecioli
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CURSOS, OFICINAS E EVENTOS

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

Para adolescentes trabalhadores

Para ex-adolescentes trabalhadores

Para aprendizes

Para ex-aprendizes

Para pais ou responsáveis

• LOCAL: Sede da Assprom
• 20/02 (17h às 19h)
• 26/03 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Encontro com pais e mães

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

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

• LOCAL: a definir
• 10/03 (8h às 12h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita a empresa

• LOCAL: Sede da Assprom
• 18, 19 e 20/02 (13h30 às 16h30)
• 24, 25 e 26/03 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excelência no atendimento ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 04/02 a 07/02 (13h às 17h)
• 07, 14, 21 e 28/03 (8h às 12h - sábados)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: Sede da Assprom
• 11/02 a 14/02 (13h às 17h)
• 10/03 a 13/03 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 08/02 e 15/02 (8h às 12h - aos sábados) 
• 16/03 e 17/03 (13h às 17h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

• LOCAL: Sede da Assprom
• 11/02 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de Chinelo Decorado
• LOCAL: Shopping Cidade
• 15/02 e 14/03 (12h às 18h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1585

Sessão de cinema comentado

• LOCAL: Sede da Assprom
• 12/02 a 14/02 (8h às 12h)
• 18/03 a 20/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

Projeto Semear de Voluntariado

Oficina de bordado com fita

• LOCAL: Sede da Assprom
• 13/02 (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
• 18/02 a 21/02 (8h às 12h)
• 24/03 a 27/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

Linguagem de Programação

• LOCAL: Sede da Assprom (Espaço Maker)
• 02/03 a 17/03 (8h às 10h)
• INFORMAÇÕES: (31) 3263-1592

Idiomas Inglês/Espanhol

• LOCAL: Assprom
• 08/02 a 27/06 (horários variados)
• INFORMAÇÕES: idiomas@assprom.org.br

• LOCAL: Sede da Assprom 
• Mensalmente (18h às 21h) 
  Início das aulas fevereiro/2020
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Educação de Jovens e Adultos

• LOCAL: Sede da Assprom
• 10/03 a 13/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

• LOCAL: Sede da Assprom
• jan a dez/2020 (a definir)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5640

Certificação de Aprendizes
• LOCAL: Assprom (auditório)
• 07/02 (15h às 17h)
• 21/02 (15h às 17h)
• INFORMAÇÕES: (31) 3207-5642
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JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua 
experiência na Assprom? 

THIAGO ROGEH: Trabalhar na Assprom era 
a chance de ajudar em casa. Foi um mo-
mento de começar a ter mais independên-
cia. Ser adolescente trabalhador foi uma 
grande oportunidade, pois a Associação 
nos dá qualifi cação e capacitação profi s-
sional, além da chance de desenvolvimen-
to pessoal e de mostrar o nosso trabalho. 
Os jovens que sabem aproveitar as opor-
tunidades fazendo os cursos e absorvendo 
o máximo de conhecimentos certamente 
conseguem se sobressair no mercado de 
trabalho. 

JA: E no Sesi?

TR: Atuei no SESI, entre 2003 e 2005, em 
um setor chamado Voluntários Gerais. Lá, 
fazia relatórios e prestação de contas. Era 
responsável também pela organização dos 
materiais dos cursos que o setor ministra-
va. E antes mesmo de cursar Jornalismo 
fazia o clipping das notícias que saiam no 
jornal sobre voluntariado e responsabilida-
de social. Foi muito bom trabalhar lá.

HISTÓRIA  DE  VIDA

JA: Podemos dizer então que o gosto 
pelo Jornalismo surgiu daí?

TR: Eu sempre gostei de jornal e de televi-
são. Desde pequeno minha diversão era 
assistir TV e ler bastante. A escolha pelo 
Jornalismo foi natural. Na primeira semana 
de curso já tinha certeza de que fi z a esco-
lha certa. A minha experiência no Sesi, só 
reforçou ainda mais a minha certeza. 

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

TR: Antes de sair da Assprom já havia pas-
sado no vestibular. A missão era conseguir 
pagar a faculdade. Mas, consegui a bolsa 
pelo Prouni. Durante a graduação, trabalhei 
em várias empresas e me dediquei aos es-
tágios na área e fui contratado em uma de-
las, assim que formei. Fiz pós-graduação, 
trabalhei em agência de comunicação e fui 
buscando a oportunidade de ir para o tele-
jornalismo que era o meu objetivo.

JA: E quando conseguiu ingressar nos 
telejornais?

TR: Tive uma proposta para ser repórter 
no interior de São Paulo em Araras. Aceitei 
e comecei a construir minha carreira. Lo-
go depois, surgiu o convite para trabalhar, 
no Acre, em uma afi liada da Rede Globo. 
Em 2012, tornei apresentador do Bom Dia 
Amazônia que é a versão do Bom Dia Mi-

Jornalista, THIAGO ROGEH (FOTO), 32 
anos, apresentador do Jornal Anhan-
guera 1ª edição, em Tocantins, conta 
sua trajetória de sucesso no Jornalismo

HOMENAGEM

O advogado, Gilberto Silva, ex-adolescente 
trabalhador e presidente da Comissão Es-
tadual de Promoção da Igualdade Racial da 
OAB/MG, recebeu, no mês de dezembro, o 
Diploma de Honra ao Mérito da Câmara dos 
Vereadores de Belo Horizonte. A homenagem 
foi concedida pelo seu engajamento e luta 
constante contra o racismo, formas de pre-
conceito, segregação e intolerância.

A solenidade aconteceu, no plenário da Câ-
mara, com a participação do presidente da 
Assprom, Carlos Cateb, que parabenizou o 

Ex-Assprom recebe Diploma de Honra ao Mérito

Foto: arquivo pessoal

advogado por toda sua história de vida, pro-
fi ssionalismo e conduta exemplar pela defesa 
da igualdade racial. 

Entre os projetos de destaque, realizados por 
Gilberto Silva, estão atendimentos em comu-
nidades tradicionais, quilombos, aldeias indí-
genas, morros e favelas da região metropoli-
tana; a campanha Mostre o Cartão Vermelho 
para o Racismo, que tomou proporção nacio-
nal; além de parcerias com instituições jurídi-
cas e do executivo na efetivação de políticas 
públicas destinadas a igualdade social. Advogado Gilberto Silva é homenageado 

pela Câmara Municipal de Belo Horizonte 

“Ser convidado para apresentar o 
Jornal Nacional foi algo surreal” 

nas. Em 2017, fui promovido a editor-chefe 
e apresentador do jornal do Acre 1ª edição. 
Nesse meio tempo, dei aula como profes-
sor de universidade, entrei no mestrado e, 
em 2019, fui convidado a ser editor-chefe e 
apresentador na TV Anhanguera, afi liada da 
Rede Globo, no Tocantins.

JA: Em 2019, você recebeu o convite para 
apresentar o Jornal Nacional. O que isso 
representou para você?

TR: Ser convidado para apresentar o Jornal 
Nacional foi algo surreal e pouquíssimos 
jornalistas conseguem conquistar isso. Es-
tar naquela bancada foi a realização de um 
sonho. Uma forma de perceber que todo o 
meu esforço foi recompensado. 

Foto: arquivo pessoal
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PREMIAÇÃO

Objetivando evitar desperdícios e 
otimizar os recursos disponíveis, 
a Diretoria da Assprom, nas reu-

niões de 2019 e janeiro de 2020, deter-
minou medidas para reduzir despesas e 
aprimorar a gestão laboral. Em resumo, 
são:

*alteração da sistemática de vários pro-
cedimentos fi nanceiros e administrati-
vos com o objetivo de melhorar e tornar 

mais efi ciente e dinâmico o trabalho 
interno; 

*redução de despesas em todos os se-
tores, principalmente, com materiais de 
expediente, priorizando arquivos ele-
trônicos;

*realização de campanha sobre a im-
portância do uso consciente de papel; 

*diminuição da frota de veículos de 4 
para 2 carros.  

Outras ações: 

*campanhas para agregar novas em-
presas contratantes e, consequente-
mente, aumentar o número de jovens 
aprendizes contratados. 

Destaque para os Projetos Especiais: 
Petrobras (Macaé/RJ, Regap/MG e 
UTE/MG), PBH, SLU, que viabilizaram a 
contratação de mais de 500 jovens, em 
2019/2020. 

NA ASSPROM

Assprom vence a primeira edição do
Prêmio Educador Social Fectipa/MG 
O projeto “Voe Livro – Compartilhe his-
tórias” da Assprom venceu, em 1° lugar, 
o Prêmio Educador Social Fectipa/MG e 
o projeto “Jovens Jornalistas”, em 3º lu-
gar. A premiação aconteceu no mês de 
dezembro.

O concurso teve como objetivo valorizar 
o educador, posto que educar nos dias 
atuais tem sido uma missão cada vez 
mais desafi adora. “Foi uma honra poder 
representar a Assprom. Ser agraciada 
por ações que valorizem os projetos dos 
educadores e promovam seu reconhe-
cimento gera uma grande motivação. 
Agradeço à Assprom por apoiar a par-
ticipação neste concurso!”, destacou a 
educadora social, Flávia Fontenele, uma 
das responsáveis pelo Projeto Jovens 
Jornalistas. 

Para a educadora social, Giselle Maia, 
vencer em 1º lugar com o projeto foi 
uma grande alegria. “Gratidão é o que 
defi niu a premiação. Que alegria, orgulho 
e satisfação fazer parte disso e poder 
deixar a nossa marca na vida de tantos 
adolescentes e jovens que passam pe-
la instituição, todos os anos! Obrigada 
à Assprom por me permitir fazer o que 
amo e, principalmente, contribuir para 

uma sociedade mais justa e solidária!”, 
comemorou.

Projeto Voe Livro
O projeto foi inaugurado, em setembro 
de 2016, com o objetivo principal de in-
centivar os adolescentes e funcionários 
da Associação à busca pela leitura tor-
nando-a parte do seu cotidiano. O Voe 
Livro tem como principais benefícios o 
enriquecimento de vocabulário, desen-
volvimento de posicionamento crítico e 
melhoria da escrita e interpretação, além 
de estimular a criatividade, contribuindo 
para que o leitor reflita e repense seus 
valores, crenças e conceitos adquiridos.

Projeto Jovens Jornalistas
O projeto surgiu, em maio de 2017, com 
o intuito de estimular o protagonismo 
juvenil, ampliar o interesse dos jovens 
pelo Jornal da Assprom e promover, aos 
participantes, a experiência de produzir 
matérias com pautas de interesse do 
público de sua faixa etária. A cada se-
mestre, uma nova turma tem a oportuni-
dade de participar do projeto, que conta 
com a participação de 30 adolescentes, 
em média. 

(esq. p/ dir.) Superintendente de Educação para o 
Trabalho, Rosânia Teles, e as educadoras sociais 
Flávia Fontenele e Giselle Maia recebem troféus 

e comemoram a premiação

Balanço de reuniões de Diretoria 2019/2020
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NOSSA  VOZ

Ninguém fala muito sobre as Infecções Sexualmente Transmissí-
veis (ISTs), por ser um assunto tabu, sobre o qual as pessoas não 
conversam abertamente. Elas deveriam, pois, segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas infectadas 
só vem aumentando e isso acaba gerando problemas de saúde 
pública.

O sexo sem proteção é uma escolha de vários jovens, por acredita-
rem que nada vai acontecer com eles. Por isso, cada vez mais, eles 
estão contraíndo essas infecções. Importante dizer que algumas 
dessas ISTs são 'silenciosas' e não incomodam. Mas, no futuro o 
prejuízo será muito maior e os sintomas se manifestarão.

É importante que todos nós, jovens, tenhamos a consciência de 
que sexo com proteção e visitas regulares ao médico são as princi-
pais formas de prevenção das doenças. 

Para conseguirmos compreender melhor e aprendermos mais 
sobre as ISTs, assisti mos a uma palestra com a enfermeira e mes-
tranda em Saúde do Adulto pela UFMG, Emile Amador S. Emercik. 

Durante a palestra, a enfermeira deixou um alerta para sempre 
observamos nossos corpos e fi carmos atentos a corrimentos, co-
ceiras e feridas, pois eles são sinais de que algo pode estar errado.

Ela falou, ainda, sobre algumas infecções e doenças como candidí-
ase, cancro mole, herpes, gonorreia, clamídia, sífi lis, HPV, hepati te 
B, HIV e a AIDS. 

Dentre todas essas, surgiu uma questão bem interessante e sobre 
a qual as pessoas se confundem: “ter HIV é a mesma coisa de ter 
AIDS?". Emile explicou que o HIV é um vírus e ele ataca o sistema 
imunológico, deixando o corpo sem defesas. Já a AIDS aproveita a 
fraqueza desse sistema, fazendo com que diversas outras doenças 
se manifestem. A pessoa pode ter o vírus HIV e não estar doente. 
Deixando bem claro a diferença entre um e outro.

A palestrante também chamou a atenção para a hepati te B. Para 
Emile, essa é a doença que mais a assusta, por causa da resistên-
cia do vírus em ambientes externos, pela transmissão que se dá 
também por meio do comparti lhamento de objetos (alicate de 
unha em salão de beleza, talheres, copos, roupas ínti mas) e da 
gravidade da doença. O vírus está presente no sangue de quem 
está contaminado e circula por todo o corpo, ataca diretamente o 
fí gado, causando sequelas ou levando à morte. 

Depois de todas as dúvidas esclarecidas, pedimos depoimento de 
um dos aprendizes que, também, parti cipou da palestra. Para o 
aprendiz, Jheimisson Saimon Oliveira Silva, "este momento foi 
superenriquecedor e esclareceu muitas dúvidas do nosso coti -
diano. As informações foram realmente essenciais, visto que os 
jovens possuem poucas informações verídicas sobre este tema”.

Assim como para o aprendiz Jheimisson, a palestra acrescentou 
muito conhecimento para todos os adolescentes e jovens 
presentes.

Vamos falar sobre IsTS?  

Adolescentes tiveram momentos de muito 
aprendizado durante palestra sobre ISTs

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



“O programa de Aprendizagem está construindo a nossa base profi ssional. 
Temos orgulho de dizer que somos aprendizes da Assprom”. 
Lavínia Xavier, aprendiza da turma 05/2019

“Somos da turma 31/2019 e queremos que a nossa saia no jornal. 
Ela foi tirada após a aula com a educadora social Aline Souza”. 
Ana Luiza Pandolfe, aprendiza

No dia 16/01/2020, 54 pais e familiares dos adolescentes 

trabalhadores e aprendizes participaram da palestra 

‘Como a organização pode transformar a sua vida!’
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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 

GALERIAGALERIA

Assprom Ofi cial 

“Tirei uma foto com 

o meu amigo Marcos 

para o Jornal e também 

para agradecer à 
Assprom por toda 

a oportunidade 
de qualifi cação 
profi ssional e 
capacitação dada aos 

jovens. Me chamo 

Gustavo, sou esse de 

cinza da contratante 

MRV. Trabalhamos no 

Tribunal de Justiça da 

Raja Gabaglia”! 
Gustavo Santos, 
aprendiz

Aprendizes visitaram o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, no dia 09/01/2020 e acompanharam um pouco da rotina dos militares

“Tirei essa foto 
com a secretária 
da Presidência da 

MGS, Fernanda, pela 

conscientização 
do novembro azul.  

Gostaríamos que ela 

fosse divulgada no 

Jornal da Assprom!” 

Danilo Rodrigues, 
adolescente 
trabalhador


