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EDITORIAL

GRITO DE ALERTA
No início do mês de março, o reconheci-
mento por parte da Organização Mundial 
d Saúde de que o vírus da Covid-19 não 
diferenciava fronteiras geográfi cas e se 
disseminava rapidamente pelo mundo 
soou como um alerta para a humanida-
de. A divulgação cotidiana do avanço da 
pandemia, inicialmente nos países asiáti-
cos, logo em seguida na Europa e, nesse 
momento, com epicentro nas Américas, 
ao reconhecer o seu efeito fatal para seg-
mentos da população independentemen-
te de possíveis relações a determinados 
grupos de risco, evidenciou que estariam 
em questão interrogações bem mais pro-
fundas que atingiriam o sistema econô-
mico, o papel do Estado na condução de políticas públicas, os padrões de sociabili-
dade e o conjunto das instituições da sociedade.

Nesse contexto, a ASSPROM vem atravessando um dos momentos mais críticos de 
uma história de mais de quatro décadas, que tem início no ano de 1975, quando se 
constituiu como entidade civil, sem fi ns lucrativos, fi lantrópica e de utilidade pública, 
criada por iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais, por cidadãos atentos 
aos problemas vividos por adolescentes e jovens em situação de pobreza e vulnera-
bilidade social. É importante sempre lembrar que, no momento em que a ASSPROM 
inicia suas atividades visando à inserção social de adolescentes e jovens a partir do 
mundo do trabalho, em estreita conexão com as trajetórias de escolarização desse 
público, o nosso país conhecia um período de acelerado crescimento econômico. 
Era o período do chamado “Milagre Econômico Brasileiro” em que a ditadura militar 
afi rmava que era preciso fazer “crescer o bolo para depois distribuir”. 

O resultado desse tom ufanista todos nós conhecemos: o bolo cresceu; o país foi 
elevado ao patamar da quinta maior economia do mundo. Em contrapartida, os re-
sultados desse crescimento foram apropriados por poucos privilegiados, de modo 
a confi gurar um quadro de extrema desigualdade social que faz com que o Brasil 
fi gure entre os países com pior distribuição de renda do mundo.

A referência a esse contexto que presenciou a constituição da ASSPROM é impor-
tante não só por evidenciar a dimensão social da entidade, mas, sobretudo, por 
apontar a persistência de problemas estruturais gerados por um modelo de desen-
volvimento que exclui a maior parte da população de seus resultados. Essa situ-
ação se agrava no período mais recente da globalização em que os estados vão 
abdicando de seu papel social de serem responsáveis pelas vidas dos indivíduos do 
“nascimento à morte”.

Em nosso país, o avanço da pandemia atinge de forma perversa os segmentos da 
população que sempre estiveram à margem dos resultados da riqueza da nação. 
Talvez não seja necessário nesse espaço nomear cada um dos segmentos que fa-
zem parte desse grupo. No entanto, cabe-nos reconhecer que, dentre esses seg-
mentos estão os adolescentes e jovens atendidos pela ASSPROM e suas respecti-
vas famílias e comunidades. 

O grito de alerta que dá título a esse editorial se dirige aos parceiros públicos e priva-
dos que acolhem o nosso público em relações de trabalho que podem ser compre-
endidas como espaços educativos e de inserção social a partir dos quais seja pos-
sível a construção de projetos de vida para adolescentes e jovens. Esse é um apelo 
ao compromisso social de nossos parceiros para a consolidação de uma sociedade 
mais justa e democrática, onde a vida de cada um seja importante para todos nós.
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O início do ano letivo em 2020 foi cheio 
de surpresas com a chegada do corona-
vírus ao Brasil. O cronograma de aulas, 
a carga horária, os eventos, os feriados, 
as férias, tudo isso teve que ser altera-
do devido à pandemia. Mas como será 
que fi carão as aulas? Serão todas refor-
muladas para o ensino virtual? Como os 
jovens vão se preparar neste momento?

De acordo com levantamento da Unes-
co, cerca de 90% da população estudantil 
(1,5 bilhão de pessoas) em todo mundo 
foi afetada por mudanças decorrentes 
do fechamento de escolas e faculda-
des. O Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) também foi adiado por conta da 
pandemia do novo coronavírus e deverá 
ser aplicado de 30 a 60 dias depois das 
datas previstas inicialmente no edital, 1º 
e 8 de novembro. O que deve jogar as 
avaliações para dezembro de 2020 ou 
janeiro de 2021.

Na Assprom, milhares de adolescentes 
trabalhadores e aprendizes estão pas-
sando por este momento de incertezas, 
porém eles não deixam os estudos de 
lado. É o caso da aprendiza, Jaiane kele 
Martins, que mesmo com as difi culda-
des não deixa de estudar para o Enem. 
“A pandemia atrapalhou bastante os 
meus estudos, pois esse ano eu iria fi na-

Aprendizas falam sobre a importância 
dos estudos durante a pandemia

Tem tempo livre por causa da qua-
rentena? Aproveite para colocar os 
estudos em dia! 

CONFIRA ABAIXO ALGUMAS DICAS 
PARA VOCÊ NÃO PERDER O RITMO:

1) Crie uma rotina de estudos
A dica é fazer as coisas acontecerem 
de modo semelhante à rotina habitual. 
Acordar cedo, acessar as ferramentas 
necessárias, cadernos, livros, com-
putador, etc., para iniciar os estudos 
e escolher um turno para se dedicar, 
preferencialmente pela manhã. Para 
auxiliar na divisão e fi xação das ativi-
dades, conte com métodos de estudos 
como os flashcards e mapas mentais 
e intercale as disciplinas. Não deixe de 
revisar até mesmo aquelas matérias 
que você tem mais facilidade.

2) Tenha um local de estudos
Ter um ambiente tranquilo facilita para 
manter o foco. Deixe todos os mate-
riais nesse local para não perder tempo 
procurando.

3) Seja saudável
Mantenha-se longe da TV durante os 
estudos, reserve um tempo do dia para 
ver as notícias, até porque é impor-
tante já que o tema coronavírus pode 
cair no Enem e em outros vestibulares. 
Além disso, mantenha o sono regulado, 
alimente-se bem, evitando o consumo 
elevado de açúcar e carboidratos. Não 
utilize energéticos e faça pausas para 
o descanso, sempre que necessário.

4) Mantenha-se motivado 
A grande questão é: como se man-
ter motivado diante do atual cenário? 
Tenha em mente que a realidade que 
estamos enfrentando é difícil, porém 
passageira. Cada um fazendo a sua 
parte, fi cando em casa e saindo o mí-
nimo possível, colabora para que essa 
situação desapareça o quanto antes. 
Também leve em consideração o por-
quê de tanta dedicação: passar no 
Enem e ingressar no curso e na facul-
dade que sempre sonhou.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

lizar o ensino médio e, mesmo com au-
las on-line é difícil acompanhar, porém, 
não desanimo e, todos os dias, na parte 
da tarde, procuro alguns conteúdos, que 
poderão cair no Enem, para estudar e ir 
me preparando. Quero tentar Psicologia e 
agora preciso focar muito mais para con-
quistar uma boa nota”, conta.

Sem saber qual será o impacto do coro-
navírus no Enem e nos demais vestibu-
lares das universidades do Brasil, o es-
tudante precisa manter a calma e seguir 
os planos de estudos. O ideal é que com 
a quarentena, a rotina de estudos, seja 
mantida, com foco, organização e disci-
plina. A aprendiza Mariele Costa Oliveira 
conta que a pandemia também atrapa-
lhou o seu desempenho, porém não per-
de o foco. “As atividades acabam acumu-
lando e fi ca difícil de acompanhar. Para 
os exercícios da escola reservo mais ou 
menos uma hora e meia e, às vezes, não 
acho sufi ciente. Também estudo duran-
te a semana por vídeoaulas no YouTu-
be. Aos sábados, ainda faço simulados 
on-line. Vários jovens estão em casa e, 
provavelmente, também estão se prepa-
rando para o Enem e, por isso, não posso 
perder tempo. Vou tentar vestibular para 
Direito para quem sabe um dia ser uma 
ótima delegada!”, ressalta. 

Jaiane kele Martins se dedica aos estudos para ingressar no curso de Psicologia

SE LIGA
NAS DICAS:

EDUCAÇÃO

Mariele Costa Oliveira sonha em ser Delegada 
e dedica aos estudos para passar em Direito 

Fotos: arquivo pessoal
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AAssprom realizou, no mês de 
fevereiro, uma campanha de ar-
recadação de donativos para as 

famílias atingidas pelas enchentes em 
várias cidades de Minas Gerais. 

Centenas de peças de roupas e sapatos, 
materiais de limpeza e de higiene pes-
soal, alimentos não perecíveis, colchões, 
leite e água potável foram entregues pe-
la Assprom, no mês de março, à Secre-
taria Municipal de Assistência Social de 

Assprom arrecada donativos 
para ajudar vítimas das chuvas

Sabará e à Igreja Nossa Senhora da Boa 
Viagem para realizarem a distribuição e 
a entrega dos donativos para as famílias 
afetadas pelas fortes chuvas.

 “A população foi muito solidária e nós só 
temos que agradecer às pessoas pelas 
doações. A campanha mostrou o com-
promisso e o espírito de solidariedade de 
todos com as famílias que estão enfren-
tando problemas em função das chuvas. 
O resultado foi muito positivo!”, explica 

a superintendente de educação para o 
trabalho da Assprom, Rosânia Teles. 

Superintendente de Educação para o Trabalho, Rosânia Teles, associada, Simone Hoehne, diretora técnica, Maria de Lourdes Lages Mansur e o presidente da Assprom, Carlos Cateb, durante entrega das doações para os representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social de Sabará (ao centro) 

CAMPANHA SOLIDÁRIA

Assessor técnico da Assprom, Márcio Caldeira, durante a 

entrega para o padre Renivaldo Cruz, da Igreja da Boa Viagem

A Assprom agradece a todos os em-
pregados e estagiários que se sensibi-
lizaram e realizaram as doações. 
Em especial, à Almeida Melo Sociedade 
de Advogadas por toda ajuda ofereci-
da. O nosso muito obrigado a todos os 
que cooperaram para esta campanha!

O Projeto de Atenção à Família da Assprom 
(PAF), aos poucos, está retomando as suas 
atividades. Estão acontecendo atendimen-
tos remotos às famílias, onde são ofereci-
dos, de forma virtual, conteúdos de desen-
volvimento pessoal e profi ssional. “Será 
uma ação contínua, até o possível retorno 
das atividades e ações presenciais. Apesar 
de não estarmos nos encontrando pesso-
almente, estamos conectados de alguma 
forma e realizando atendimentos para nos 

aproximar ainda mais deste público tão 
importante para a Assprom”, ressalta a 
educadora social, Daniela Marques.

Projeto de Atenção à Família retoma 
suas atividades de forma on-line

ASSPROM E FAMÍLIA

QUER FICAR CONECTADO 
COM O PAF DA ASSPROM? 
Ligue para (31) 3263-1590 ou envie 
e-mail para paf@assprom.org.br

Educadora social, Daniela Marques, 
realiza atendimento on-line às famílias
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PARCERIA

A Assprom está investindo em cursos a 
distância para profi ssionalizar, cada vez 
mais, os adolescentes trabalhadores e 
aprendizes. No mês de maio, a Associação 
e o Instituto Politécnico de Ensino a Dis-
tância (Iped) fecharam parceria para ofere-
cer centenas de cursos on-line. 

De acordo com a coordenadora de For-
mação e Orientação Profi ssional, Daniele 
Azevedo, o objetivo é continuar propician-
do a qualifi cação e a formação profi ssional 
dos jovens mesmo que a distância. “É uma 
parceria muito importante e imprescindível 
neste momento de pandemia. Nós preci-
samos desses cursos, os adolescentes e 
jovens precisam se capacitar, por isso, en-
tendemos que a formação profi ssional não 
pode parar ou ser prejudicada”, conta. 

Todos os cursos oferecidos, devidamente 
reconhecidos pelo MEC (Ministério da Edu-
cação), são importantes para quem deseja 
se destacar no mercado de trabalho. Ao 
fi nal, o participante recebe um certifi cado 
de conclusão. 

Quer conhecer a lista de cursos e já fazer 

Jovens podem continuar se profi ssionalizando, ampliando o currículo e 
têm a oportunidade de realizarem centenas de cursos on-line em casa

a sua inscrição? Entre em contato com o 
setor de cursos. Tel. (31) 3263-1589.

A Assprom, por meio da Divisão de Forma-
ção Profi ssional (Difop), criou em 1998, o 
Projeto do Novo Emprego (Pronem) para 
apoiar os adolescentes trabalhadores e 
aprendizes em fase de desligamento e 
oferecer novas oportunidades de emprego 
para os jovens já desligados. “Auxiliamos o 
adolescente a voltar ao mercado de traba-
lho e damos várias orientações como, por 
exemplo, elaboração de currículo, orienta-
ção de carreira, dicas para entrevistas de 
emprego, entre outros assuntos voltados 
à sua recolocação profi ssional. E o retor-
no deles é muito bom, muitos conseguem 
uma boa recolocação no mercado após 

Projeto do Novo Emprego realiza atendimento 
a distância para os adolescentes e jovens

ASSPROM VIRTUAL

passarem pelo Pronem”, destaca a educa-
dora social, Danielle Fonseca. 

Apesar das atividades presenciais na As-
sprom estarem suspensas devido à pan-
demia do coronavírus, o Pronem continua 
funcionando com o cadastro e orienta-
ções on-line para os adolescentes traba-
lhadores e aprendizes, ativos e desligados. 

Educadora social, Danielle Fonseca, 
durante atendimento on-line

Assprom fecha parceria com o Instituto 
Politécnico de Ensino a Distância (Iped) 

para a demanda das empresas e órgãos 
parceiros. Quer levar um dos nossos cur-
sos para os adolescentes e jovens de sua 
empresa para mantê-los mais engajados, 
produtivos e profi ssionalizados neste pe-
ríodo de pandemia? Entre em contato 
com o setor de cursos e tire suas dúvi-
das: (31) 3263-1589.

Cusos específi cos para 
empresas e órgãos parceiros

A Assprom também está disponibilizando 
vários cursos e atividades on-line voltados 

QUER TIRAR ALGUMA DÚVIDA 
SOBRE MERCADO DE TRABALHO?
Ligue para (31) 3263-1584 ou envie 
e-mail para pronem@assprom.org.br
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CORONAVÍRUS 
ASSPROM reforça suas ações 
e ressalta a importância das 

parcerias durante a pandemia

DATAS IMPORTANTES AO LONGO 
DOS 45 ANOS DE EXISTÊNCIA:

1979Em 12/02, o então Prefeito de 
Belo Horizonte, Luiz Verano, 
declara a ASSPROM como uma 
entidade de interesse público. Em 
31/05, o então Governador de 
Minas Gerais, Francelino Pereira, 
declara a Assprom como uma 
entidade de interesse público.

1981

1984

1998

Em 31/12, o então Governador 
de Minas Gerais, Eduardo 
Azeredo, e o então Secretário 
Particular, Álvaro Azeredo, 
assinam a lei de doação do 
imóvel, onde se encontra a sede 
da ASSPROM, para a entidade.

tem intensifi cado os serviços de aten-
dimento remoto. Adolescentes e jovens 
gozam de acesso rápido aos materiais 
de orientação e dicas para adaptação ao 
enfrentamento do coronavírus. Estudos 
dirigidos, vídeos, exercícios com con-
teúdo programático de cada programa 
e temas relacionados ao mundo do tra-
balho são oferecidos pelas plataformas 
on-line. 

A Assprom está disponibilizando vários 
cursos e atividades virtuais de acordo 
com a demanda dos Parceiros públicos 
e privados. “Neste período de distancia-
mento, é muito importante que os jovens 
continuem se capacitando, ampliando o 
conhecimento e se profi ssionalizando. A 
ASSPROM tem disponibilizado ativida-
des on-line e um canal de comunicação 
para os jovens tirarem suas dúvidas”, 
ressalta a coordenadora de Forma-
ção e Orientação Profi ssional, Daniele 
Azevedo.

Responsabilidade Social

O trabalho pioneiro da ASSPROM, nos 
seus 45 anos, promove o primeiro em-
prego e a formação profi ssional de ado-
lescentes e jovens em situação de vul-
nerabilidade e risco social. Os jovens que 
ingressam na instituição aprendem mui-
to mais do que uma profi ssão. Por meio 

da realização de diversas atividades, a 
ASSPROM propicia novas possibilidades 
de aprendizagem e formação pessoal, 
que vão desde os cursos de capacitação 
até as atividades esportivas de lazer e 
cultura. Ao longo dos anos, mais de 90 
mil jovens foram profi ssionalizados. Isso 
signifi ca que milhares de famílias pros-
peraram e realizaram mudanças bené-
fi cas, graças à oportunidade oferecida 
aos seus fi lhos e fi lhas pelos Parceiros 
por intermédio da ASSPROM.  

Infelizmente, o coronavírus criou difi -
culdades gerais e excepcionais. Nes-
te momento, em que o cenário sugere 
cautela, a ASSPROM espera, confi ante, 
que todos os órgãos públicos - Executi-
vo, Judiciário e Legislativo - e empresas 
privadas, em esforço comum, preservem 
os empregos desses jovens, assumindo 
o custo legal previsto nas Medidas Pro-
visórias e CLT para esta ação. “Cada 
desligamento prematuro é sentido não 
só pelo trabalhador, mas, também, pela 
família, pela entidade e, até mesmo, pe-
los Parceiros/Contratantes. A ASSPROM 
clama e espera que todos os gestores 
públicos e privados mantenham os pos-
tos de trabalho, única forma de evitar-se 
as indesejáveis consequências à saúde 
e o desemprego de moradores das co-
munidades fragilizadas”, destaca o pre-
sidente, Carlos Cateb.

Apandemia de coronavírus alas-
trou-se maldosa e rapidamente 
no mundo inteiro. No dia 12 de 

março de 2020, o Governador de Minas, 
Romeu Zema, publicou Decreto que de-
fi niu o “estado de emergência” na saúde 
pública (Novo Coronavírus – Covid-19). 
Diretores, funcionários e adolescen-
tes da ASSPROM, preocupadíssimos, 
acompanham as informações sobre o 
novo coronavírus e obedecem, rigoro-
samente, as recomendações das auto-
ridades públicas de saúde, como evitar 
aglomeração, adotar alternativas para 
evitar ou tentar diminuir o contato entre 
as pessoas.

A ASSPROM suspendeu as aulas teó-
ricas presenciais dos cursos profi ssio-
nalizantes em 18 de março; antecipou 
as férias dos funcionários. Apenas um 
número mínimo de pessoas atua nas 
dependências da instituição, isto para 
manter os serviços essenciais e garantir 
o atendimento a distância para os par-
ceiros e público em geral; suspendeu 
o cadastro; cancelou os cursos e ativi-
dades socioeducativas; suspendeu as 
ações do Projeto de Atenção à Família 
(Encontro com Pais e Mães, reuniões, 
ofi cinas, rodas de conversas, etc.), tudo 
em prol da Vida!

Em contrapartida, ao cenário nacional 
de controle da pandemia, a ASSPROM 

APOIO À MISSÃO DA ASSPROM
O trabalho da ASSPROM com os adolescentes trabalhadores e apren-
dizes não poderia ser concretizado se não fosse a Parceria impres-
cindível estabelecida com as empresas privadas e órgãos públicos 
parceiros onde esses jovens desempenham suas funções. Essas con-
tratantes, ao assumirem o compromisso social de abrir portas para os 
adolescentes, assumem também o papel de formador desses jovens, 
orientando-os no desempenho de suas funções, liberando-os para os 
cursos e outras atividades, mas, principalmente, proporcionando-lhes 
o tão almejado primeiro emprego. 

Em alguns momentos, dessa longa trajetória, a ASSPROM enfrentou 
algumas dificuldades e recebeu apoio de autoridades comprometidas 
com a causa social, a exemplo do Governador Itamar Franco, que sem-
pre demonstrou incondicional e profunda admiração à obra assisten-
cial e profissionalizante da entidade, incentivando as ações em prol 
das comunidades em vulnerabilidade social. Em todos esses anos, 
desde a sua criação, os governos estaduais tem sido grande aliado 
da instituição, começando pela Lei Estadual nº 13.084, que autorizou 
seu funcionamento. Durante o Governo Itamar Franco, a parceria en-
tre ASSPROM e GOVERNO DE MINAS foi solidificada com a abertura 
de novos postos de trabalho nas secretarias criadas, nos fóruns do 
interior e outros órgãos, desenvolvendo junto aos adolescentes um 
trabalho de excelência. Cabe destacar que, apesar da crise financeira 
enfrentada naquele período, foram preservados os contratos dos ado-
lescentes trabalhadores, mantendo inalteráveis os custos e número, o 
que viabilizou a manutenção de todos os cursos e ações assistenciais 
necessários à formação de milhares de jovens.

Atualmente, a ASSPROM mantém parcerias com os órgãos do governo 
nos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, o que possibilita 
aos jovens o conhecimento de diferentes realidades da administração 
pública. Essa parceria da Associação com outros órgãos estaduais é 
muito importante para que mais adolescentes possam ter oportuni-
dade no mercado de trabalho e chances de crescimento profissional 
e pessoal. 

Apesar da pandemia que enfrentamos neste ano, a ASSPROM acredita 
no compromisso social de suas contratantes. Prossegue, assim, com 
seu trabalho de inclusão, tentando aprimorá-lo a cada dia e aumentar 
as chances dos jovens de baixa renda.

Em 20/07, durante o governo de 
Tancredo Neves, foi assinada a 
lei que dispunha sobre locação 
de serviços de menores de 18 
anos nos órgãos estaduais, 
autorizando a ASSPROM a 
prestar esse serviço.

Em 30/11, durante o governo 
do Presidente João Batista 
Figueiredo, por meio do 
Decreto Lei nº 86.668, a 
ASSPROM foi declarada uma 
entidade de interesse público.

ATENDIMENTO VIRTUAL: A equipe técnica está disponível na Sede da ASSPROM para orientações e quaisquer procedimentos: 
(31) 3263-1544/1545/1548. As educadoras sociais também estão disponíveis para orientações sobre cursos on-line, dicas sobre 
formação profi ssional, difi culdades diante da pandemia ou quaisquer outras dúvidas pelos telefones: (31) 3263-1501/1580/1589.

REPORTAGEM  DE  CAPA
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Em entrevista exclusiva ao Jornal da 
Assprom, a coordenadora do Comitê 
Permanente de Acompanhamento das 
Ações de Prevenção e Enfrentamento ao 
Novo Coronavírus da UFMG, professora 
e pediatra, Cristina Alvim, fala sobre a 
participação da pesquisa científi ca no 
enfrentamento da doença, a importância 
do isolamento social e fi naliza com uma 
dica para os jovens da Assprom. Confi ra:

JORNAL DA ASSPROM: Qual é a real 
importância da participação da UFMG e 
da pesquisa científi ca no enfrentamento 
ao novo coronavírus? 

CRISTINA ALVIM: A UFMG, como univer-
sidade pública, tem como missão parti-
cipar ativamente deste momento com 
atenção às demandas sociais, produ-
zindo e divulgando conhecimento e rea-
lizando atividades de extensão voltadas 
para saúde mental, promoção de direitos 

humanos e cidadania, eventos culturais, 
além de contribuir por meio de realiza-
ção de exames e dos hospitais de ensino: 
Hospital das Clínicas e Hospital Risoleta 
Neves. 

JA: Por que é importante monitorar a 
doença?

CA: Monitorar a doença signifi ca justa-
mente acompanhar o número de pessoas 
infectadas e comparar com a capacidade 
do sistema de saúde para que haja um 
equilíbrio como se fosse uma balança. 
Se o número de casos aumenta e sinaliza 
que vai ultrapassar a capacidade dos ser-
viços de saúde, é hora de apertar o isola-
mento, antes que aconteça um caos.

JA: A senhora sempre defende em suas 
entrevistas a importância do distancia-
mento entre as pessoas. Mas, por que 
as medidas de isolamento social são 
necessárias?

CA: As medidas de distanciamento e 
isolamento sociais são importantes pa-
ra evitar a transmissão do vírus de uma 
pessoa para outra. O novo coronavírus é 
transmitido pelas vias aéreas, isto é, por 
gotículas de secreções da boca e do nariz 
que são transmitidas por meio da tosse, 
espirros ou mesmo pela fala. Quando es-
tou longe da pessoa, essas gotículas não 
chegam até a minha boca ou nariz. Elas 
caem no chão ou na mesa ou em outro 
local. Ainda assim, posso encostar a mão 
na gotícula e levar o vírus para minha 
boca ou nariz ou olhos. Nesses locais, o 
vírus entra dentro de mim e a infecção 
começa. Mas, se eu lavo as minhas mãos 
com água e sabão, o vírus é destruído. 
Outra coisa boa é todo mundo usar más-
cara para evitar que essas partículas com 
os vírus se espalhem. Reduzindo a trans-
missão, com distanciamento, lavagem de 
mãos e uso de máscaras, menos pesso-
as fi carão doentes e aquelas que fi carem 
terão condições de serem bem atendidas 
nos serviços de saúde. Se todo mundo 
fi car doente ao mesmo tempo, vai haver 
fi las nos serviços de saúde, vai faltar va-

ga para internar no hospital e respirador 
no CTI para quem precisa. Ou seja, muita 
gente morre porque não consegue aten-
dimento adequado.

JA: E sobre as políticas de enfrentamen-
to da Covid-19 nos diferentes locais do 
nosso país, o que pensa à respeito? 

CA: Gostaria que os esforços estivessem 
mais alinhados, que tivesse uma clareza, 
em todos os políticos, gestores e popula-
ção, que o maior objetivo deste momento 
é preservar as vidas das pessoas. A eco-
nomia já está em crise. A crise vai pas-
sar, mas as vidas perdidas não voltarão. 
Vemos muitas fake news que confundem 
as pessoas, prometem tratamentos que 
não existem, falam mal do isolamento 
e transformam uma doença séria numa 
gripezinha. Isso atrapalha muito. É preci-
so investir em saúde, ciência e educação. 
Sempre foi importante e agora é urgente!

JA: Para fi nalizar, neste momento, mui-
tos jovens estão em suas casas, com 
ansiedade, sem saber o que vai aconte-
cer. Qual é a dica que a senhora dá aos 
jovens?

CA Tenho dois fi lhos adolescentes e sei 
que não é fácil fi car em casa nessa ida-
de. Saudades dos amigos, de encontrar, 
abraçar, conversar. Preocupação com o 
futuro, como vai ser. Uma geração que 
estava acostumada com um ritmo muito 
acelerado e com respostas rápidas. Mi-
nha dica é desenvolver a paciência, uma 
virtude que vinha sendo deixada de lado. 
Contemplar a dúvida, aprender a fazer 
perguntas e elaborar as respostas. O que 
vai ser de mim? O que quero que seja de 
mim e do mundo depois que a pande-
mia passar? Eu espero um mundo mais 
solidário e mais justo. Que mesmo com 
a crise econômica que virá, as pessoas 
entendam de uma vez por todas que de-
pendemos uns dos outros e estamos su-
bordinados à natureza. Essa pandemia é 
um exercício de paciência, solidariedade 
e humildade.

Doutora, Cristina Alvim, reforça a necessidade 
de investir em saúde, ciência e educação

CORONAVÍRUS EM PAUTA

Professora Cristina Alvim fala sobre 
a importância do isolamento para 
conter o avanço do novo coronavírus

Foto: arquivo pessoal
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“Esses dias de isolamento social tem sido muito 
cansativos, mas, por outro lado, é um momento dos 
jovens aproveitarem mais tempo com sua família. Eu, 
por exemplo, estou fi cando mais com a minha mãe. 
Estamos fazendo muitas coisas juntos... assistimos 
fi lmes, ela faz ótimas comidas e eu a ajudo com os seus 

trabalhos. Ela é pedagoga! En-
tão a minha dica é: que vocês, 
jovens, aproveitem bastante 
os seus pais e quem está 
próximo de você, pois quando 
tudo voltar ao normal, o tempo 
será bastante reduzido. Fica a 
dica!”

Curta a Família!

Adolescente trabalhador, 
Geovane Passos, aproveita 

mais o tempo com a sua mãe

Aprendiz, Sandro Gesner Cardoso, 
usa o tempo livre para criar 

ENTRETENIMENTO

O mundo está vivendo um momento 
muito difícil com a chegada do coronaví-
rus. Sabemos que o distanciamento so-
cial agora é crucial para a saúde de to-
dos, mas fi car muito tempo isolado não 
é fácil. Chega uma hora em que você já 
organizou o quarto, o guarda-roupa, as-

sistiu todas as séries da Netflix, todos os 
fi lmes que queria e não sabe mais o que 
fazer. 

A boa notícia é que existem diferentes 
maneiras de se distrair. É interessante 
sempre pensar no que você gosta de fa-
zer no dia a dia para que as atividades 

“Durante a quarentena, inventei algo 
novo, neste momento em que estamos 
só em casa. Resolvi fazer um bolo para 
passar o tempo. E olha que eu nunca fi z 
um bolo, porém sempre tive vontade de 
aprender. Então, criei coragem olhando 
as receitas na internet. Até que achei 
um bolo que me encantou muito e re-
solvi tentar e, por sinal, saiu igualzinho, 
menos na parte da decoração porque 
fi z do meu jeito. O resultado é que 
todos da minha casa amaram e comeram tudo em uma 

hora. Por isso, a minha dica é: aproveite 
a quarentena para testar novas receitas 
e sabores em família. O resultado será 
bem divertido e muito gostoso!”

Aprenda uma 
receita diferente!

Aprendiza Lorena Júlia Gonçalves, 
aprende novas receitas durante 

o isolamento social 

hora. Por isso, a minha dica é: aproveite 
a quarentena para testar novas receitas 
e sabores em família. O resultado será 
bem divertido e muito gostoso!”

“Que tal aprender a tocar um instrumento musical? 
Se você é uma pessoa que quer tocar violão, violino, 
piano... o que for... este é o momento ideal. Aproveite 
o tempo em casa e assista às aulas e vídeos explica-
tivos na internet. Se você se dedicar um pouco a cada 

dia, ao fi nal da quarentena, 
você fi cará craque! Eu, por 
exemplo, estou me dedican-
do ao violino. Arrisque você 
também!”

Toque um instrumento!

dia, ao fi nal da quarentena, 
você fi cará craque! Eu, por 
exemplo, estou me dedican-
do ao violino. Arrisque você 
também!”

Aprendiz, Wesley Teixeira, 
aproveita para aprender 

novas melodias no violino

Faça desenhos, invente!

O que fazer na quarentena?

“Como eu adoro criar coisas novas, a minha dica para vocês 
é: aprenda a desenhar ou apenas faça uns rabiscos básicos. 

Desenhe o que você tem feito na 
quarentena, uma ilustração para 
alguém ou algo que está sentindo. O 
tempo livre é uma boa oportunidade 
para se atualizar e aprender coisas 
novas. Quem sabe o desenho sai do 
papel e se torna uma boa invenção?” 

sistiu todas as séries da Netflix, todos os 
fi lmes que queria e não sabe mais o que 

O que fazer na quarentena?
sejam tranquilas e relaxantes. Afi nal, 
manter sua saúde mental é importantís-
simo! 

Confi ra, abaixo, algumas dicas dos ado-
lescentes trabalhadores e aprendizes da 
Assprom para você passar sua quaren-
tena de forma bastante produtiva!
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ENTREVISTA

JORNAL DA ASSPROM: Em meio à 
pandemia, num momento recheado de 
incertezas, é possível dizer a data em 
que ocorrerão as eleições municipais?

ROGÉRIO TAVARES: Isso está sendo resol-
vido pelo Congresso Nacional, em Brasília. 
Estão sendo analisadas, principalmente, 
as possibilidades de se transferir para no-
vembro ou dezembro deste ano, evitando-
-se a prorrogação dos mandatos dos atu-
ais prefeitos e vereadores.

JA: Qual problema pode atrapalhar as 
eleições devido ao coronavírus? 

RT: Se os riscos de contaminação per-
sistirem altos até o período das eleições, 
devem ser tomadas as providências pa-
ra diminuir, ao máximo, as possibilidades 
de contágio durante a votação. Também, 
existem as difi culdades internas da Justiça 
Eleitoral para estruturar a organização da 
eleição caso o isolamento social continue, 
além de difi culdades em se realizarem al-
guns atos do calendário eleitoral, como as 
convenções para lançamento de candida-
turas e as campanhas eleitorais.

JA: Como o TRE/MG vem se preparando 
para as eleições? Além da pandemia, tem 
alguma novidade em relação aos outros 
anos eleitorais?

RT: Desde 2018, estamos tendo como prio-
ridade o aprimoramento da informatização, 
do uso da tecnologia na Justiça Eleitoral e 
no processo eleitoral. Além da expansão 
do cadastramento biométrico no Estado e 
da adoção do processo judicial eletrônico 
em todo o Estado, em substituição ao pro-
cesso em papel, recentemente, com a pan-
demia, foi também adotado o atendimento 
remoto ao eleitor, com todos os requeri-
mentos sendo feitos pela internet. Temos 
também trabalhado contra o fenômeno da 
desinformação, também chamada de fake 
news, por meio de campanhas e palestras 

de conscientização, para tentarmos cola-
borar com a chamada educação digital. 
“Na dúvida, não compartilhe” é uma reco-
mendação importante para todos que re-
cebem mensagens de natureza duvidosa 
pelo Whatsapp ou pelas redes sociais.

JA: Qual é a expectativa do TRE/MG para 
as eleições deste ano?

RT: Provavelmente, vai ser uma eleição 
diferente das anteriores, devido aos efei-
tos da pandemia. Além disso, as eleições 
municipais, nos 853 municípios mineiros, 
costumam ser bem aguerridas, pela pro-
ximidade das pessoas com os candidatos 
e suas propostas. Os números em Minas 
são muito grandiosos, pois é o Estado com 
o maior número de municípios do país e o 
segundo em termos de eleitorado.

JA: O que acontece com quem não regu-
larizou o título de eleitor até a data limite?

RT: Essa pessoa deve procurar o cartório 
eleitoral depois das eleições para regulari-
zar a situação. No caso de dúvida, o Dis-
que Eleitor do TRE (148) está à disposição 
para dúvidas dos cidadãos.

JA: O eleitor que não cadastrou a biome-
tria em 2019 poderá votar em 2020?

RT: De modo geral, devido à pandemia, 
não houve o cancelamento de títulos para 
quem não compareceu para fazer a bio-
metria nas cidades onde ela foi obrigatória. 
A exceção fi cou para 27 pequenas cidades 
de Minas, onde o recadastramento biomé-
trico foi motivado por indícios de fraude 
no eleitorado. Neste caso, quem não com-
pareceu ou não regularizou até o dia 6 de 
maio teve o título cancelado e não poderá 
votar.

JA: Pode ser que as eleições aconteçam 
remotamente neste ano? Como seria 
caso isso acontecesse?

RT:  Ainda não temos uma solução que via-
bilize a eleição remotamente. Isso precisa 
ser muito estudado para que se garanta a 
segurança do processo e também o sigi-
lo do voto. Atualmente, a urna eletrônica é 
bem segura - inclusive não é ligada à inter-
net e garante o sigilo do voto do eleitor na 
cabine. É um desafi o garantir, por exemplo, 
que o eleitor que votar de casa pelo celular 
não seja coagido a fazer determinada esco-
lha por alguém que esteja ao lado dele.  

JA: Qual é a importância do voto 
consciente nas eleições de 2020?

RT: A eleição é a oportunidade para que 
possamos colaborar com a defi nição dos 
destinos da nossa cidade, e isso é muito sé-
rio! É importante que as pessoas conheçam 
os candidatos e suas propostas e pensem 
qual seria a melhor escolha para represen-
tar suas opiniões e comandar a prefeitura e 
integrar a câmara de vereadores.

Coordenador de Comunicação Social do TRE/MG, 
Rogério Tavares, fala sobre as eleições 

    Confi ra a entrevista, na íntegra, com o coordenador Rogério Tavares, no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!

Como serão as eleições em 2020?
Em entrevista ao Jornal da Assprom, o coordenador de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais (TRE/MG), Rogério Bernardes de Faria Tavares, fala sobre algumas mudanças nas eleições devido 
à pandemia do novo coronavírus, a expectativa do TRE para as eleições/2020 e a importância do voto consciente
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JORNAL DA ASSROM: Como você 
resume sua vida antes e depois da 
Assprom?

WELLINGTON AGUILAR: Com a separa-
ção dos meus pais, comecei a trabalhar 
muito cedo, desde os oito anos de idade. 
Minha mãe era diarista, mas nem sempre 
tinha faxina. Como a fome não esperava, 
trabalhei como engraxate, servente de 
pedreiro, vendedor de picolé, não faltava 
o que fazer, tempos difíceis. Após a As-
sprom, tudo mudou! Considero que a As-
sociação foi a porta de entrada para a re-
alização dos meus sonhos. 

JA: Onde atuou enquanto adolescente 
trabalhador?  

WA: Atuei na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). Logo, quando aca-
bou a Capacitação Inicial, fui encaminha-
do pela Assprom para atuar na Xerox do 
Brasil. E depois, retornei para a ALMG, que 
era o meu sonho. Posteriormente, fui en-
caminhado para o gabinete do deputado 

Aos 36 anos, WELLINGTON RODRIGO 
AGUILAR (foto), conta como a Assprom lhe 
ajudou em sua transformação de vida

estadual Ivair Nogueira. Lá, exercia diver-
sas atividades, redigia ofícios, cuidava do 
arquivo, serviços administrativos e externos. 

JA: Após a Assprom, como foi sua 
trajetória?

WA: Aos 18 anos, fui desligado do 
programa e, no dia seguinte, fui nomeado 
como assessor parlamentar. Continuei 
na ALMG, mas atuando como servidor 
público no quadro de recrutamento 
amplo. Trabalhava no horário integral e 
à noite estudava. Permaneci na ALMG 
por quase onze anos. Tive a honra de 
ser diretor presidente de uma Estatal 
vinculada ao Governo Federal. Hoje, sou 
chefe de gabinete do deputado federal 
Marcelo Aro, na Câmara Federal dos 
Deputados, em Brasília. 

JA: Você se formou em Direito, no 
Centro Universitário Newton Paiva e se 
especializou em Direito Processual, na 
PUC/Minas. Porque decidiu por este 
curso? 

WA: É uma paixão que me movia desde 
criança, quase inexplicável. Sempre fui 
fascinado com política e o direito, acredito 
que caminham juntos. Posso dizer que é 

uma coisa de alma, sempre tive esse de-
sejo dentro de mim. Creio que, por isso, 
era um sonho cumprir o programa da As-
sprom na Assembleia Legislativa.

JA: Para fi nalizar, em sua visão, quais 
são os benefícios para os jovens 
participantes do programa da Assprom?

WA: Para aqueles que aproveitam a opor-
tunidade, posso garantir que são bene-
fícios positivos, enriquecedores e que 
somam muito na vida profi ssional. A As-
sprom abre portas, basta saber aproveitar!

“A Assprom foi a porta de entrada para a 
realização dos meus sonhos”

#EuFaçoParte
“Já se passaram três anos trabalhando para o SUS, aqui no Rio de Janeiro. 

Mas, às vezes, paro e penso que consegui o verdadeiro impossível e agradeço, 

eternamente, aos alicerces da minha base pessoal e profi ssional. A Assprom, 

sem dúvida, faz parte desses alicerces. Fico muito feliz em poder atuar e, em 

plena pandemia, ver que percorri o caminho certo e isso me fortalece para 

continuar cada dia me dedicando mais. Agora, nesse momento, digo a todos 

para se cuidarem. A questão é realmente séria e todos que puderem, fi quem em 

casa. Todos os dias chegam dezenas de casos suspeitos aqui, alguns graves, 

outros precisam fi car internados (em média, quatro por dia). Por isso, mais uma 

vez, digo para terem cuidado: lavem as mãos e sigam as instruções da Organiza-

ção Mundial da Saúde. Só assim conseguiremos combater o vírus”. 

Gustavo Duarte, ex-adolescente trabalhador, médico de família e clínico geral

Atua na Clínica da Família e no Hospital Estadual Getúlio Vargas/RJ

HISTÓRIA  DE  VIDA

DEPOIMENTO

Foto: arquivo pessoal
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Conclusão do curso de Excelência no Atedimento ao Cliente, realizado 
no período de 14/01 a 16/01/2020, na Assembleia Legislativa de MG

Início das aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
em 10/02/2020

Ofi cina de 
Chinelo Decorado,  

em 11/02/2020
Aprendizes durante visita ao Museu do Judiciário, em 11/02/2020

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.

TEM MUITO MAIS NAS NOSSAS REDES 
SOCIAIS E NO SITE DA ASSPROM

Assprom (Ofi cial) asspromofi cial Assprom Ofi cial 

GALERIAGALERIA

Bate-papo entre os adolescentes participantes do Projeto Semear 
e os representantes da Associação Casa Novella, em 04/03/2020

www.assprom.org.brAssprom Ofi cial 

Ati vidades 
Ati vidades 

realizadas antes 
realizadas antes 

da pandemia do 
da pandemia do 

Covid-19Covid-19

Curso Princípios Básicos da Matemática Financeira e Estatística para 

os adolescentes da Cidade Administrativa de MG, em 07/03/2020

e-mail: comunicacao@assprom.org.br


