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Nós, os mais velhos, fomos acostuma-
dos a assistir aos fi lmes de faroeste. 
Adorávamos os caubóis, seus parceiros, 
conhecíamos seus cavalos pelos no-
mes. Os índios morriam às toneladas, 
o oeste americano era tomado à força, 
com a ajuda da prestimosa cavalaria e 
os certeiros tiros dos mocinhos. Era a 
cultura do revólver na cintura, usado pa-
ra punir os 'malvados' para nosso delírio 
e palmas. Assim cresceu a sociedade 
dos Estados Unidos e assim nos delei-
távamos com a extraordinária coragem 
dos “colonizadores” que, violenta e pre-
datoriamente, ocuparam a parte do país 
que era dos “pele-vermelhas”, como eram chamados os índios. Depois, nos tempos 
mais modernos, a tela dos cinemas e das televisões foram invadidas por rambos, 
exterminadores do futuro, corridas assassinas, armas de todos os calibres imaginá-
veis, terrorismos e ataques a bombas e mísseis. 

É a história da humanidade que, em todas as épocas e civilizações, teve a violência 
como imperativo. Desde a mais remota era, houve guerra entre povos e tribos mais 
antigos, persas, gregos, romanos. Guerras na Europa, nas tribos africanas, na Ásia... 
Ninguém escapou. Nem as religiões, com suas cruzadas, lutas pelo poder interno, 
cismas, seitas. Eivada por tortura de todos os naipes. 

Mas, 'de quando em vez', surge alguém diferente, que percebe que a violência gera 
violência e que, com sua missão pacifi cadora, faz a diferença. O motivo da força de 
sua atitude é somente um: NADA É MAIS FORTE DO QUE A NÃO VIOLÊNCIA. Ela é 
desconcertante, inesperada, não reativa, aniquiladora, certeira. Todos nós conhece-
mos os grandes que fi zeram essa diferença, desde Jesus Cristo até Martin Luther 
King, passando por grandes profetas, pensadores e líderes políticos que tiveram re-
conhecidos seus esforços na luta pacífi ca e pelo bom entendimento entre os homens, 
a exemplo de Gandhi, o supremo líder político da paz.

Gostaria de citar outros nomes e falar sobre eles. Mas pensando bem, achei que 
citando nomes importantes e conhecidos, faria com que este ideal de fazer a dife-
rença fi casse muito distante de nós. Alguém poderia pensar assim: "Ah, isto é para 
gente predestinada". Por isso, vou lhes contar uma atitude muito interessante de um 
homem com quem convivi: meu avô materno. Era um homem quieto, que criou sozi-
nho grande família, pois minha avó morreu no parto do nono fi lho, ao receber a triste 
notícia de que um fi lho seu morrera num acidente. De uma só vez, meu avô perdeu 
a esposa e dois fi lhos. Ficaram sete com ele, que o acompanhavam pelos acampa-
mentos onde trabalhava, construindo estradas. Depois que os fi lhos se casaram, foi 
morar em Bernardo Monteiro, perto de BH, numa casa grande, tendo por companhia 
um rádio, baralho para jogar paciência, uma carpintaria, galinheiros, pomar, horta,  
muitas lembranças e um certo gosto que a família tem pela solidão.

Mas estou contando isso para dar um exemplo da força da não violência. Se tinha 
uma coisa neste mundo que meu avô detestava era ouvir gente falando mal dos 
outros. Para acabar com a prosa ruim, tinha uma saída extraordinária. Ao começar a 
ouvir as maledicências, meu avô exclamava: "Que pena você estar falando mal desta 
pessoa. Eu estive com ela ontem e ela falou tão bem de você!" Imaginem o constran-
gimento do maldizente? Ficava sem graça demais.

Vocês já pensaram como sumiriam do mundo tantas palavras mal faladas se, em 
vez de aceitar ouvir alguém falar mal de outrem e, muitas vezes, até reforçar, as 
pessoas respondessem como meu avô? A maneira como ele viveu a vida foi tão 
serena e pacifi cadora. Mesmo diante de grandes sofrimentos pelos quais passou, 
ele destoava. Era simplesmente um não violento. 

E fez a diferença. Como nós podemos também fazer! 

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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PARCERIA  DE  SUCESSO

Oportunizar a inclusão social de ado-
lescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social, por meio 

da qualifi cação profi ssional e do ingresso no 
mercado de trabalho. Com esse objetivo, foi 
comemorado, no mês de janeiro, o encerra-
mento de mais uma edição do Programa Pe-
trobras Jovem Aprendiz (PPJA). O programa, 
fruto da parceria entre a Associação, Petro-
bras (Regap e UTE/Ibirité) e Senai, ofereceu 
aos participantes formação teórica e qualifi -
cação técnico-profi ssional no decorrer de um 
ano e seis meses, que resultaram na capaci-
tação de 26 jovens formados, os quais rece-
beram seus certifi cados em grande estilo.

O Presidente da Assprom, Carlos Cateb, 
afi rmou que o sucesso do PPJA se deve à 
dedicação dos jovens aprendizes e à par-
ceria Petrobras, Assprom e Senai: “O Pro-
grama é o resultado do conjunto de ações 
desenvolvidas por essas instituições sé-
rias, responsáveis e experientes em ativi-
dades sociais que buscam oportunizar aos 
jovens uma boa trajetória profi ssional e o 
sucesso pessoal. O PPJA contribui, objeti-
vamente, para uma sociedade melhor, com 
formação profi ssional para o mundo do 
trabalho e conquista da cidadania".

Assprom e Petrobras: Programa de 
Aprendizagem capacita mais uma turma

O bibliotecário do Senai, Celso de Assis, 
falou em nome de toda a equipe: “Parabe-
nizamos vocês por essa conquista. Creio 
que cada mestre que passou pela vida de 
vocês durante o programa ensinou algo de 
produtivo que vocês irão usar no mercado 
de trabalho. Faço votos para que conti-
nuem estudando, dedicando, lendo, e que 
levem isso para a vida porque não se faz 
país sem estudo e sem leitura. Sejam feli-
zes e sucesso na carreira de vocês!”. 

A coordenadora do PPJA-Regap, Natalia 
Mattar, também parabenizou os jovens. “É 
com muita honra e alegria que estou aqui 
em nome da Petrobras/Regap e da UTE/
Ibirité. Hoje é um dia de concretização de 
tudo que o PPJA se propõe, que é a capaci-
tação, inclusão, transformação, mas, prin-
cipalmente, não podemos esquecer que é 
o dia de vocês. Tenho certeza que se vocês 
mantiverem a mesma postura, o mesmo 
comprometimento, a mesma garra e, prin-
cipalmente, o protagonismo, ou seja, cada 
um ser protagonista de sua vida, o sucesso 
será só uma consequência. É a nossa for-
ça de vontade e a nossa ética que fazem a 
diferença na sociedade. Meus parabéns a 
todos vocês”, ressaltou. 

Os aprendizes Gabriela Ester Reis, Kris-
tofer Vagner da Fonseca e Simone Fer-
reira Alves foram os oradores da turma e 
fi zeram os agradecimentos aos técnicos 
e aos educadores; aos pais e aos fami-
liares; à Petrobras, ao Senai e à Assprom; 
respectivamente. “Hoje se encerra nossa 
jornada na Assprom. Nesse período, tive-
mos muito conteúdo e aprendizado, tanto 
profi ssionais, quanto para a vida, que com 
certeza farão parte da nossa história, pois 
o que aprendemos nos deixou mais pre-
parados para atuar no mercado de tra-
balho e também nos tornou mais huma-
nos e sensíveis. Após esse período, tudo 
o que devemos é agradecer à Assprom, à 
Petrobras e ao Senai pela oportunidade”, 
destacou Gabriela.

Na solenidade, também estiveram presen-
tes a coordenadora do PPJA-UTE/Ibirité, 
Isabella Sacchetto Curi; a pedagoga do 
Senai, Mariana Vieira; o supervisor técni-
co do Senai, Hudson Assis; os instrutores 
profi ssionais de formação técnica do Se-
nai, Leandro Ferreira e Gustavo Henrique; 
a jornalista da Petrobras, Thais de Castro;  
funcionários da Assprom e familiares e 
amigos dos aprendizes formandos.

Formandos, representantes da Assprom, da Petrobras 
e do Senai celebram a certifi cação de mais 26 aprendizes
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CARNAVAL CONSCIENTE

Assprom alerta adolescentes e jovens 
sobre os riscos nos dias de folia 

campanha Carnaval Consciente 
foi um sucesso! A ação, promo-
vida pelo Projeto Despertar no dia 

20 de fevereiro, contou com a presença de 
240 adolescentes e jovens. Durante todo o 
dia, os jovens puderam assistir a palestras 
orientativas sobre diversos assuntos. 

Pela manhã, os jovens participaram de du-
as palestras: ‘E aí gurizada… Por qual razão 
usamos drogas?’, ministrada pelo psicólo-
go Anderson Eilert Rodrigues, e ‘Assédio e 
Importunação Sexual’, proferida pela juíza 
Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, da Vara 
Especializada em Crimes contra a Criança 

No dia 31 de janeiro, os adolescentes do 
Comitê Juventude Solidária realizaram uma 
visita ao Lar Teresa de Jesus, quando entre-
garam itens arrecadados no Bazar Solidário 
da Assprom, que teve a adesão dos funcio-
nários e estagiários da entidade. 

A tarde de entrega das doações também 
proporcionou momentos de interação en-
tre os jovens e os internos do Lar. 

Os jovens foram recebidos pela assistente 
social e coordenadora do Lar, Flávia Bra-
ga, que falou um pouco sobre a rotina e a 

história do local e compartilhou um pouco 
da essência do que é ser um voluntário. 
Os adolescentes fi zeram perguntas e de-
monstraram muito interesse em voltar ao 
local para promover mais ações que pos-
sam ajudar a quem tanto precisa.

Visita ao Lar Teresa de Jesus marca abertura 
das ações do Projeto Semear em 2020

FICOU INTERESSADO EM 
PARTICIPAR DO SEMEAR?
Confi ra a matéria na ítegra em nosso site 
www.assprom.org.br e tire suas dúvidas. 

SOLIDARIEDADE

e o Adolescente de Belo Horizonte.

À tarde, foi a vez do consultor de Assuntos 
Sociais de Vilas e Favelas, Cris do Morro, 
ministrar a palestra ‘Um Sonho de Liber-
dade’. A enfermeira Emile Amador Sigales 
Emerick, preceptora de enfermagem do  
Centro Universitário UNA, falou sobre ISTs 
– Infecções Sexualmente Transmissíveis’. 

A coordenadora do Centro de Referência Es-
tadual em Álcool e outras Drogas (Cread), 
Michelle Ralil, e a gerente de Orientação 
das Políticas sobre Drogas do Cread, Cíntia 
Freitas, apresentaram a campanha ‘Neste 
Carnaval, se cuide! Não abuse’, promovida 

Confi ra mais informações, fotos e 
depoimentos em nosso site:
www.assprom.org.br, no link Notícias. 

pela Sedese/MG em parceria com outros 
órgãos públicos. Também distribuíram le-
ques informativos e preservativos. 

O aprendiz Guilherme Augusto de Jesus 
aprovou a ação. “Todas as palestras são 
uma forma de incentivar os jovens a se 
cuidarem, principalmente nessa época de 
Carnaval. Foram muito válidas!”, contou.

Cris do Morro contou um pouco
de sua história de superação

Enfermeira Emile Amador Sigales Emerick 
alertou os jovens sobre as ISTs

Participantes do Projeto Semear
no Lar Teresa de Jesus

Juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues
 e o psicólogo Anderson Eilert Rodrigues
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VOLTA ÀS AULAS

Finalizado o período de férias, é hora de 
voltar às aulas. No dia 10 de fevereiro, os 
alunos da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) foram recebidos pelos professores 
Anderson Xavier e Adriana Salgado. No to-
tal, 49 estudantes participam do programa 
e sonham em obter o certifi cado de con-
clusão do ensino fundamental. As turmas 
são compostas por pais de adolescentes 
trabalhadores e de aprendizes e pessoas 
da comunidade.

Os alunos novatos demonstraram alegria 
com a oportunidade de retomar os estudos e 
os veteranos, satisfação em dar continuida-
de ao processo de aprendizagem. Um bom 
exemplo é o da cuidadora de idosos Angélica 
Maria dos Santos, mãe da adolescente tra-
balhadora Francislaine Nayara dos Santos, 
que decidiu mudar a própria história e buscar 
novas oportunidades. “Coloquei na cabeça 
que vou estudar e aproveitar as chances que 
tenho. Entrei na EJA, em 2018, já sabendo 
ler e, por isso, avancei rapidamente. Concluir 
a EJA será a realização de um sonho, pois 
quero cursar enfermagem e continuar me 
dedicando a cuidar dos outros, porém com o 
diploma do ensino superior”, conta.  

MATRÍCULE-SE JÁ
Com o objetivo de propiciar a inclusão de 
pais e familiares que não tiveram a oportu-
nidade de vivenciar o processo de educação 
no ensino fundamental, a Assprom, em par-
ceria com a PBH, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, oferece a EJA. As aulas 
acontecem de segunda à quinta-feira, das 
18h às 21h, na Associação. “Aqui é possí-
vel iniciar os estudos a qualquer momento, 

Começou! Participantes da Educação de 
Jovens e Adultos retomam os estudos

MAIS INFORMAÇÕES:
(31) 3263-1590 / paf@assprom.org.br 
danielamarques@assprom.org.br

desde que haja vagas. Para isso, é preci-
so entrar em contato com o Projeto de 
Atenção à Família da Assprom e registrar 
o interesse. A EJA é aberta também à co-
munidade em geral”, destaca a educadora 
social, Daniela Marques.

Cheios de expectativas, alunos da EJA retornam à sala de aula

Os adolescentes do Cursinho Educar tam-
bém comemoraram a volta às aulas. No 
dia 17 de fevereiro, eles participaram da 
Aula Inaugural no intuito de promover in-
tegração entre os alunos e criar possíveis 
estratégias de estudos. 

Durante o encontro, foram apresentadas 
as coordenadoras do curso, os represen-
tantes da Assprom e da Gerência de Exten-
sões e Relações Institucionais da Funda-
ção João Pinheiro (FJP). 

A parceria com a Assprom e a Fundação 
João Pinheiro surgiu em 2016. São oferta-
das 40 vagas no curso, sendo 20  destina-
das à Assprom.

Aula Inaugural do pré-Enem da Assprom e FJP

Ao lado, adolescentes durante
a Aula Inugural; acima, 
eles participam de uma 
dinâmica sobre o Tangram 
(quebra-cabeça chinês)
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REPORTAGEM  DE  CAPA

TJMG, Assprom e MRV se reúnem
para analisar os resultados do Programa

OPrograma Jovens Parceiros, fruto 
da parceria fi rmada entre o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 

a Associação Profi ssionalizante do Menor 
de Belo Horizonte (Assprom) e a MRV En-
genharia e Participações S.A., tem trans-
formado a vida de 100 jovens em situação 
de vulnerabilidade social por meio da qua-
lifi cação prática profi ssional.

Em sete meses de programa, é possível 
observar os bons resultados. Essa foi a 
avaliação do Presidente do TJMG, Desem-
bargador Nelson Missias de Morais, duran-
te reunião realizada no dia 19 de fevereiro, 
na sede do TJMG, para apresentação dos 
números. “A iniciativa tem uma dimensão 
social, ao promover a cidadania e oferecer 
oportunidades para o crescimento profi s-
sional desses jovens. A meta agora é am-
pliar o programa Jovens Parceiros," con-
cluiu o Presidente.

A Juíza Auxiliar da Presidência, Rosimere 
das Graças do Couto, disse que o resulta-
do do programa tem sido muito positivo: 
“É extremamente importante, tanto para 
o Tribunal, que recebe uma nova força de 
trabalho, quanto para os jovens aprendi-
zes, que ganham um aprendizado para a 
vida inteira, não só profi ssional como so-
cial também”. 

Para o presidente da Assprom, Carlos Cateb, 
os principais ganhos para esses adolescen-
tes são a convivência com pes soas de alto 
nível cultural e a disciplina funcional, que 
contribuem para o enrique cimento da forma-
ção pessoal e profi ssional dos jovens. “Ver o 
resultado positivo para os adolescentes nos 
alegra e orgulha. Fi camos engrandecidos 
por atender mais de 95 mil adolescentes 
que, hoje, se destacam profi ssionalmente e 
colhem um sucesso", afi rmou. 

Programa Jovens Parceiros promove a inclusão social por meio 
de qualifi cação profi ssional de milhares de adolescentes e jovens

JOVENS 
PARCEIROS

O Diretor-Executivo da MRV, Rafael Rocha 
Lafetá, explicou que, além de cumprir uma 
cota legal do Programa de Aprendizagem, 
o projeto tem uma função social relevante 
para esses jovens e para a sociedade como 
um todo. "As avaliações demonstram que 
eles têm um bom rendimento na escola e 
bom comportamento social. Estamos mui-
to satisfeitos com os resultados obtidos. 
Com esse programa, também, estamos 
trans formando a vida das famílias desses 
jovens. Agradecemos ao TJMG, à Assprom 
e a todos os envolvidos”, ressaltou.

Para a aprendiza Bianca de Araújo Perei-
ra, 18 anos, que atua no Fórum Lafayette, 
a participação no Programa Jovens Par-
ceiros é uma grande oportunidade. “Essa 
experiência é de suma importância, pois 
aprendo muitas coisas que, com certeza, 
me ajudarão a ser uma profi ssional melhor.  
Quero fazer o Enem para cursar Direito, 
pois pretendo ser advogada criminalista. 
Ter essa chance de atuar no Tribunal de 
Justiça, me dá ainda mais conhecimen-
tos sobre a área e mais vontade de fazer 
o curso. O primeiro emprego com carteira 
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TJMG, Assprom e MRV se reúnem 
para analisar os resultados do Programa

assinada é a chance de permanecer no 
mercado de trabalho, já que a maioria das 
empresas exige experiência. Agradeço pe-
la oportunidade e espero que mais jovens 
possam vivenciar esse aprendizado”, co-
memorou. 

Estiveram presentes também no evento: 
a Superintendente da Coordenadoria da 
Infância e da Juventude (Coinj/TJMG), De-
sembargadora Valéria Rodrigues Quei roz, 
a Auditora Interna da Assprom, Ana Cláu-
dia Barbosa, entre outros re pre sentantes 
da MRV e do TJMG.

O convênio, firmado em julho de 2019, viabiliza a qualificação prática profissional, 
o desenvolvimento ético e moral e a formação técnica de jovens aprendizes. Na 
ocasião, foram oferecidas 100 vagas para adolescentes e jovens na faixa etária de 
16 a 24 anos, contratados pela MRV e cedidos ao judiciário estadual do TJMG em 
Belo Horizonte.  

As comarcas contempladas com o programa foram Betim, Contagem, Santa Luzia, 
Lagoa Santa e Sete Lagoas, além da capital mineira, que recebeu os adolescentes 
no Fórum Lafayette e na Unidade Raja Gabaglia.

Sobre o Jovens Parceiros

Durante todo o itinerário formativo, os jovens recebem formação teórica e prática,  
que amplia o conhecimento e as chances de permanência no mercado de trabalho
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Para adolescentes trabalhadores

Para ex-adolescentes trabalhadores

Para aprendizes

Para ex-aprendizes

Para pais ou responsáveis

CURSOS,  OFICINAS  E  EVENTOS

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

8

• LOCAL: Sede da Assprom
• 26/03 (17h às 19h)
• 16/04 (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: Secretaria Municipal de Saúde
• 10/03 (8h às 12h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Visita a empresa

• LOCAL: Sede da Assprom
• 10, 11 e 12/03 (13h30 às 16h30)
• 24, 25 e 26/03 (8h30 às 11h30)
• 18/04 e 25/04 (8h às 12h)
• 22, 23 e 24/04 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Excelência no atendimento ao cliente

• LOCAL: Sede da Assprom
• 07, 14, 21 e 28/03 (8h às 12h - sábados)
• 27 a 30/04 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Língua portuguesa - reflexão e prática

• LOCAL: Sede da Assprom
• 10/03 a 13/03 (8h às 12h)
• 06/04 a 09/04 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Princípios básicos de matemática 
financeira e estatística

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: Sede da Assprom
• 16/03 e 17/03 (13h às 17h) 
• 23/04 e 24/04 (8h às 12h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

• LOCAL: Sede da Assprom
• 17/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Oficina de coelhinho da Páscoa
• LOCAL: Shopping Cidade
• 14/03 (12h às 18h) 
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1585

Sessão de cinema comentado

• LOCAL: Sede da Assprom
• 18/03 a 20/03 (13h às 17h)
• 15/04 a 17/04 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Técnicas de leitura e  
compreensão de textos

Empreendedor digital

Oficina de porta pano de prato

• LOCAL: Sede da Assprom
• 20/03 (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
• 24/03 a 27/03 (13h às 17h)
• 14/04 a 17/04 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho

Linguagem de programação

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

HTML 5 - desenvolvimento de sites 
(interativo)

• LOCAL: Sede da Assprom 
• Segunda à Sexta (horários variados) 
• INFORMAÇÕES: (31) 3263-1589

• LOCAL: Sede da Assprom 
• Mensalmente (18h às 21h) 
• 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: Assprom (Espaço Maker)
• Data e horário: a definir
• INFORMAÇÕES: (31) 3207-5642

Certificação de Aprendizes

• LOCAL: Assprom (auditório)
• 06/03 (15h às 17h)
• INFORMAÇÕES: (31) 3207-5642
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JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua 
experiência na Assprom?  

THAÍS REGINA: Foi uma experiência incrí-
vel. Comecei aos meus 16 anos, em 2009, 
como aprendiza na biblioteca do Colégio 
Soma, onde eu era auxiliar de escritório e 
recepcionava alunos, professores, fazia 
empréstimos e dava baixa na devolução de 
livros. Adorei trabalhar lá, pois sempre gos-
tei muito de estudar e de ler. Permaneci no 
Colégio até o fi nal do Programa de Apren-
dizagem. 

JA: E após o seu desligamento?  

TR: Após o fi m de meu contrato, a Assprom 
me deu oportunidade de escolher alguns 
cursos. Optei pelo curso de Auxiliar de Saú-
de Bucal (fruto da parceria entre Assprom 
e a Associação Brasileira de Odontologia), 
que foi muito importante para mim. Antes 
mesmo de terminar o curso, já havia con-
seguido um emprego para trabalhar em 
uma clínica de odontologia, onde fi quei por 
três anos. 

JA: E quando optou pela Medicina 
Veterinária?   

TR: Sempre tive vontade de trabalhar na 

HISTÓRIA  DE  VIDA

área da saúde. Ficava na dúvida entre os 
cursos de medicina veterinária e de odon-
tologia. Quando trabalhei na área de odon-
tologia, percebi que não era a carreira que 
desejava seguir. Foi então que optei pelo 
curso de medicina veterinária. Fiz vestibu-
lar e fui aprovada no Centro Universitário 
Newton Paiva com 100% do Fies. Agora já 
estou no 9º período e concluo o curso no 
fi nal deste ano. 

JA: E você já atua na área?  

TR: Sim, faço estágio desde o início da fa-
culdade, em um hospital veterinário que 
trabalha com urgência e emergência. Pe-
la manhã, de terça à sexta-feira, trabalho 
com um cardiologista veterinário confor-
me agendamento. Na sexta-feira, à noite, 
dou plantão voluntário no hospital.

JA: Qual a sua expectativa após concluir 
o curso?  

TR: Como sempre fi z estágio no hospital 
veterinário, com urgência e emergência, 
me encontrei nesta área de intensivismo 
com cães e gatos (UTI e CTI). Também 
pretendo me preparar para iniciar o mes-
trado e quero lecionar. Enfi m, a minha ex-
pectativa é me preparar para o mestrado, 
continuar atuando na área como médica 
veterinária e também como professora.

JA: Para fi nalizar, qual mensagem você 
deixa para a Assprom?  

TR: Gratidão é a única palavra que descre-
ve o meu sentimento, pois a Assprom me 
proporcionou a oportunidade de ser inse-
rida ainda jovem no mercado de trabalho 
e isso fez uma diferença enorme para o 
meu futuro, auxiliou no meu crescimento 
pessoal e profi ssional, me ensinou a lidar 
com diversos tipos de pessoas e de situa-
ções. Tudo isso me fez amadurecer muito. 
Então, a única palavra que tenho para des-
crever a minha passagem pela Assprom, 
é graditão! 

thaís regina braga (foto), 26 anos, 
ex-aprendiza, cursa Medicina Veteri-
nária e já sonha com o doutorado

ASSPROM  NA  REDE

Foto: arquivo pessoal

"A Assprom me proporcionou a oportunidade 
de ser inserida no mercado de trabalho"

A Assprom esteve presente no Café Em-
presarial, uma ação municipal para apoiar 
a política pública de empregabilidade, no 
dia 13 de fevereiro, na Prefeitura de Nova 
Lima. Com o tema: “Políticas públicas de 
trabalho e renda para jovens aprendizes”, 
a proposta foi debater sobre a lei de cotas, 
os desafi os e as oportunidades na contra-
tação dos jovens. 

A auditora fi scal do trabalho, Christiane 
Azevedo Barros, uma das palestrantes do 
evento, falou sobre a importância do in-

gresso do jovem no mundo do trabalho. 

Para a coordenadora de Seleção e Trei-
namento da Assprom, Renata Pedrosa, 
o evento abriu espaço para as entidades 
formadoras dialogarem, debaterem e tira-
rem dúvidas sobre o tema em questão. “É 
sempre bom falar sobre a Lei 10.097/2000, 
pois assim ressaltamos a inclusão social 
e a garantia do direito fundamental do jo-
vem à profi ssionalização. Estamos muito 
contentes em fazer parte deste espaço”, 
ressaltou. 

Centenas de pessoas 
prestigiaram o evento

Café Empresarial em Nova Lima
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Confi ra esta entrevista, na íntegra, no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!

ENTREVISTA

Em entrevista ao Jornal da Assprom, a Diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis 
da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, Janaína Fonseca Almeida Souza, esclarece
diversos pontos sobre a transmissão, prevenção e sintomas do novo coronavírus. Confi ra:

JORNAL DA ASSPROM: A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou que os 
casos do coronavírus são uma emergên-
cia de saúde pública de interesse inter-
nacional. Milhares de casos foram regis-
trados na China e em mais 40 países (até 
o fi nal desta edição). Até agora, o que se 
sabe, sobre o coronavírus? 

JANAÍNA FONSECA: Tudo que sabemos 
está disponível no site da Organização 
Mundial da Saúde e no site do Governo Fe-
deral. Este monitoramento é diário, uma vez 
que a doença muda rapidamente e a epide-
mia é dinâmica. 

JA: Como ocorre a contaminação?

JF: As investigações sobre as formas de 
transmissão do novo coronavírus ainda 
estão em andamento, mas a disseminação 
de pessoa para pessoa, ou seja, a contami-
nação por gotículas respiratórias ou con-
tato, está ocorrendo. Qualquer pessoa que 
tenha contato próximo (cerca de 1m) com 
alguém com sintomas respiratórios está 
em risco de ser exposta à infecção.

É importante observar que a dissemina-
ção de pessoa para pessoa pode ocorrer 
de forma continuada. Ainda não está claro 
com que facilidade o novo coronavírus se 
espalha de pessoa para pessoa. Apesar 
disso, a transmissão dos coronavírus cos-
tuma ocorrer pelo ar ou por contato pes-
soal com secreções contaminadas, como: 
gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; 
contato pessoal próximo, como toque ou 
aperto de mão; contato com objetos ou 
superfícies contaminadas, seguido de con-
tato com a boca, nariz ou olhos.

O coronavírus apresenta uma transmissão 
menos intensa que o vírus da gripe e, por-
tanto, indicam menor circulação mundial. 
O período médio de incubação por corona-
vírus é de cinco dias, com intervalos que 

chegam a 12 dias, período em que os pri-
meiros sintomas podem aparecer.

Dados preliminares do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão 
possa ocorrer mesmo sem o aparecimento 
de sinais e sintomas. Até o momento, não 
há informações sufi cientes de quantos dias 
anteriores ao início dos sinais e sintomas 
uma pessoa infectada passa a transmitir 
o vírus. No entanto, a transmissibilidade 
dos pacientes infectados por SARS-CoV-2 
(sigla do novo vírus) é em média de 7 dias, 
após o início dos sintomas. 

JA: Quais os principais sintomas? 

JF: Os sinais e sintomas dos coronavírus 
são principalmente respiratórios, seme-
lhantes a um resfriado. Podem, também, 
causar infecção do trato respiratório in-
ferior, como as pneumonias. No entanto, 
o novo coronavírus ainda precisa de mais 
estudos e investigações para caracterizar 
melhor os sinais e sintomas da doença. Os 
principais são sintomas conhecidos até o 
momento são: febre, tosse e difi culdade 
para respirar.

JA: Sem tratamento específi co, o corona-
vírus deve ser combatido com medidas de 
prevenção. Quais são essas medidas?  

JF: O Ministério da Saúde orienta cuida-
dos básicos para reduzir o risco geral de 
contrair ou transmitir infecções respirató-
rias agudas, incluindo o novo coronavírus. 
Entre as medidas estão: Lavar as mãos 
frequentemente com água e sabonete por 
pelo menos 20 segundos, respeitando os 
cinco momentos de higienização. Se não 
houver água e sabonete, usar um desinfe-
tante para as mãos à base de álcool; evitar 
tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos 
não lavadas; evitar contato próximo com 
pessoas doentes; fi car em casa quando 
estiver doente; cobrir boca e nariz ao tossir 

ou espirrar com um lenço de papel e jogar 
no lixo; limpar e desinfetar objetos e super-
fícies tocados com frequência. 

JA: A senhora acredita que o mundo en-
frentará uma nova pandemia? 

JF: A partir do momento em que atinge 
diversos continentes, já consideramos 
uma pandemia. O momento é de alerta 
e exige dos profi ssionais muita atenção 
para a identifi cação e o isolamento dos 
casos suspeitos, que são pessoas que 
estiveram em países com transmissão 
local ou sustentada e apresentaram sin-
tomas respiratórios nos últimos 14 dias.
Mais informações estão disponíveis em 
www.saude.mg.gov.br/coronavirus

Janaína Fonseca explica causas e sintomas 
do coronavírus no Brasil e no mundo

Foto: Divulgação

CORONAVÍRUS: vamos falar sobre isso? 
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NOSSA  VOZ

*Matéria produzida pelos aprendizes (Turma 01/2019 - Serpro) que parti cipam do Projeto Jovens Jornalistas da Assprom

Culturas  Urbanas  de  BH

Muitos movimentos culturais acontecem 
em espaços urbanos na grande BH e são 
poucas as pessoas que recebem informa-
ções sobre esses acontecimentos de lazer. 
Muitas pessoas fi cam no tédio no dia 
a dia e a falta de dinheiro pode ser um 
problema, porém esses problemas po-
dem ser resolvidos com muita diversão, 
danças, exposições e batalhas de Rap.

Todos são eventos urbanos e culturais 
bem acessíveis ou gratuitos. E o Nossa 
Voz divulga alguns deles. Confi ra:

Soul

O Movimento Soul BH é um encontro 
musical criado pelo Sir Walter em 2007, 
conhecido como Dj Sir Walter. Neste 
evento, dj's e dançarinos se reúnem 
no centro da capital com o intuito de 

divulgar a cultura soul e tocam músicas 
de renomados arti stas como Ray Charles, 
Charles Bradley e outros. O Movimen-
to Soul BH acontece, geralmente, aos 
domingos, a parti r das 14 horas, na Praça 
Sete. É um evento que reúne pessoas de 
todas as idades e classes sociais, no qual 
todos comparti lham a energia e a dança 
proporcionadas pelo gênero musical.

Capoeira

Há mais de 40 anos, existe uma roda de 
Capoeira que acontece, na Praça Sete, 
todos os domingos, às 18 horas. Lá não 
tem emblemas de grupos, isso possibilita 
que qualquer um com conhecimento 
possa parti cipar, mantendo assim, a 
tradição da capoeira como manifestação 
de rua e de cultura popular.

Batalha de Rap

No viaduto Santa Teresa, em BH, aos 
domingos, a parti r das 14h, acontece uma 
Batalha de Rap. É um evento conhecido 
por um público que se interessa pelo ti po 
de discurso e ritmo. 

Durante a Batalha, rappers competem 
entre si, por meio de rimas e poesias. 
Dessa forma, o público que passa pelo 
local se interessa pela cultura e fi ca para 
assisiti r às apresentações. Muitos adoles-
centes e adultos gostam de ir ao evento 
pela cultura ser diferenciada. Homens e 
mulheres rimam expressando senti men-
tos e improvisando uma resposta para os 
adversários. Os vencedores da batalha 
passam por diversas fases e, no fi nal, 
ganham prêmios e aprendem mais sobre 
o Rap.
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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 

Assprom Ofi cial 

Copa União 2020
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 23/04

Para parti cipar, o adolescente precisa:
• estar ati vo na Assprom (até o dia 6/06)
• estar em dia com o Acompanhamento Escolar
• ter, no máximo, 19 anos (até dia 6/06)

Mais informações: (31) 3263-1586/1577

Para a Copa União acontecer, é necessário o 
apoio de muitos voluntários. Venha ser técnico
das equipes ou socorrista nos dias dos jogos!

GALERIA

"Somos gratos à Assprom pela oportunidade de participar do Programa 
de Aprendizagem". Aprendiza Ana Luiza Pandolfe da turma 31/2019

Alex Runas Vieira, 
ex-adolescente 
trabalhador, 
no MPMG 
de Araçuaí

A turma 028/2019 
visitou a mostra 

"Carnaval da 
Gentileza", na 
Prefeitura de 

Belo Horizonte


