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Assprom Virtual
Cursos on-line e aprendizagem remota capacitam 
adolescentes e jovens durante a pandemia

Em tempos de distanciamento 
social, adolescente trabalhadora 
Lorena Eduarda Luz se adapta 
ao aprendizado on-line
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EDITORIAL

O PATRIMÔNIO E A CRISE
Patrimônio, historicamente ligado ao direito 
romano, é um conceito associado a bens ma-
teriais e herança, usado em direito, economia, 
administração, contabilidade, aceito sob este 
enfoque em nossa sociedade. Raras são as 
concepções que modernamente começaram 
a provocar mudanças, ampliando seu signifi-
cado e somando ao primitivo outros concei-
tos: patrimônio cultural, material ou imaterial, 
patrimônio histórico. 

A crise da COVID-19 impactou seriamente 
nossa sociedade. Governos, empresas, insti-
tuições, passaram freneticamente a estudar 
formas de preservar seu patrimônio. Demis-
sões, suspensões e reduções de salários, 
apoio dos governos; todos embarcamos com sofreguidão na busca de melhores 
alternativas de preservação do que foi tão duramente conquistado. E aí nos depara-
mos com outra variante da crise: fome, desemprego, desestrutura social e econô-
mica, escancaramento da enorme desigualdade social, aparecimento dos invisíveis. 
Os governos correm para distribuir auxílio emergencial, não se sabe se é para que 
o pobre possa comer ou para ajudar pequenas empresas ou ainda como forma de 
criar base de eleitores para as próximas eleições. E o empregado? 

As empresas descobriram na crise o trabalho em casa como capaz de dar maiores 
rendimentos por diminuir o estresse causado pelos meios de transporte. O que vai 
acontecer com enormes imóveis que se tornarão inúteis? Como reagirá o mercado 
imobiliário à grande oferta de imóveis comerciais que serão postos à venda?

Chegou a hora de se enfrentarem as posições econômicas, políticas, sociais e hu-
manas. É hora de buscarmos compreender o que é justo, de tentar traçar uma nova 
sociedade, em que os valores se baseiem mais em justiça social.

É nesse momento que vemos surgir na ASSPROM mentes criativas, capazes de dar 
a volta por cima, capazes de manter estreita relação com os jovens que permane-
cem ainda empregados, dando à eles esperança no futuro. 

Fica-nos então a certeza de que se nossa sociedade avalia errado o que é patrimô-
nio, considerando apenas do ponto de vista financeiro, este conceito precisa de re-
visão. Patrimônio de uma instituição de educação ou de desenvolvimento humano 
e profissional são os empregados formados ao longo dos anos para desenvolver e 
incentivar os jovens, criando tecnologias próprias para este trabalho, com a sensi-
bilidade necessária para fazer face a todas as crises, as do dia a dia, os conflitos 
constantes com empregadores e a grande crise que hoje se abateu sobre o mundo 
todo. O maior patrimônio da ASSPROM são realmente seus empregados. O valor 
desse patrimônio se mede nas consequências de seu trabalho, no número de jovens 
encaminhados para um futuro melhor, no retorno para a sociedade de jovens dig-
nos, conscientes, preocupados com o futuro pessoal e coletivo, com a melhoria do 
grupo social em que se inserem, capazes de fazer a diferença.

Aqui vai o meu cumprimento a todos. Do porteiro ao educador, do faxineiro às che-
fias que tão bem têm encaminhado os assuntos durante a crise. Fica a consciên-
cia de que devemos estar atentos a valores humanos, mais importantes que os 
financeiros ou de manutenção do status quo, buscando voltar nossos esforços para 
o desenvolvimento da sociedade, buscando ações por um meio ambiente melhor, 
com educação de qualidade para todos, condições de saúde e sanidade para to-
dos os grupos, uma estrutura econômica baseada na redistribuição de renda, uma 
agricultura regenerativa, uso de energia limpa e tantas outras ações capazes de 
construir um mundo melhor. 

Nosso maior patrimônio é a vitória e o reconhecimento dos mais de 100 mil  
adolescentes trabalhadores e aprendizes formados, ao longo de 45 anos, nos  
vários Cursos profissionalizantes e socioeducativos.
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CERTIFICAÇÃO

Assprom realiza certificação virtual 
e encerra a 5ª edição do Programa 
Petrobras Jovem Aprendiz em Macaé

mudança radical na minha vida! Em mi-
nha casa, todos estavam desempregados 
e ela foi uma luz para minha família. Hoje, 
consigo me enxergar no mercado de tra-
balho, fico feliz em poder ajudar a minha 
mãe e também em ter aprendido coisas 
novas, que só agregaram no meu cresci-
mento como ser humano”, conta.

A educadora social da Assprom, Caroli-
na Viana, que acompanhou o programa 
desde o princípio agradece a acolhida de 
todos os macaenses: “O carinho que as 
pessoas de Macaé tiveram com o Progra-
ma de Aprendizagem e com a Assprom 
foi muito grande. Só temos a agradecer e 

Devido à pandemia, aprendizes foram homenageados com emocionante certificação virtual com direito a depoimentos importantes dos coordenadores

Presidente, Carlos Cateb, ressaltou o sucesso  
do Programa em Macaé e agradece a parceria 

com a Petrobras e a Firjan/Senai

deixar o nosso muito obrigado”.

Certificação virtual marca o 
encerramento do Programa
Essa foi a primeira certificação on-line 
realizada pela Associação e o resultado 
foi muito positivo. Representantes da 
Assprom, Petrobras e Senai participa-
ram da gravação e parabenizaram os 
aprendizes pelo esforço e dedicação ao 
longo do PPJA e pela conclusão de mais 
essa etapa importante na vida de cada 
um. O vídeo foi publicado no YouTube da 
Assprom (Assprom Oficial), no dia 12 de 
agosto. 

Técnico em Educação do Senai, Wagner Pinto, 
destacou a trajetória dos aprendizes nos 

cursos de qualificação profissional

Gerente de Recursos Humanos da Petrobras, 
Anderson Poltonieri, parabenizou os jovens  

pela conclusão do programa

A Assprom comemora com or-
gulho o encerramento do Pro-
grama Petrobras Jovem Apren-

diz (PPJA), na cidade de Macaé, Rio de 
Janeiro. Após um ano e oito meses de-
senvolvendo formação integral e capa-
citação profissional para 250 aprendizes 
foi finalizada com grande sucesso mais 
uma edição do programa, parceria entre 
Assprom, Petrobras e Firjan/Senai. 

Essa foi a 5ª edição do PPJA/Macaé que, 
além de qualificar os jovens, transformou 
vidas. É o que confirma Nilcélio Ferreira, 
fazendo uma avaliação de sua trajetória 
enquanto aprendiz. “A Assprom foi uma 
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EMPREENDEDORISMO

Assprom e Instituto Alair Martins 
retomam as atividades do eZAPe! 

Em julho, cerca de 70 aprendizes 
retomaram às atividades do eZA-
Pe! – Virtudes Empreendedoras, 

após o recesso do programa devido à 
pandemia do coronavírus. Uma vez por 
semana, os aprendizes participam de vi-
deoaulas e acessam conteúdos nas pla-
taformas do eZAPe! ou do Classroom. 

Para a educadora social, Stephanie 
Souza, responsável por acompanhar os 
adolescentes, o retorno das atividades 
foi muito importante visto que os jovens 
conseguem continuar se capacitando 
em casa. “Os jovens estão muito ansio-
sos para voltarem à rotina normal e, por 
isso, é muito bom poder dar sequência 

às nossas atividades. Neste momento, 
elaboro o conteúdo em videoaula que 
seria correspondente a etapa presen-
cial, faço chamada de vídeo com alguns 
grupos que estão com dificuldade em 
alguma sessão, esclareço dúvidas pelo 
Whatsapp e os jovens respondem a um 
questionário pelo Classroom como uma 
comprovação da realização da tarefa. Já 
a parte remota eles realizam na platafor-
ma do eZAPe!, onde acompanho o pre-
enchimento e o acesso deles e o resul-
tado está sendo bem positivo”, explica. 

A aprendiza Ana Clara Pereira conta que 
no início ficou apreensiva com o retorno 
do programa, mas agora ela está tran-

quila com o aprendizado. “Quando re-
cebi o aviso de que iríamos voltar com o 
programa eZAPe, eu fiquei em dúvida de 
como seria e se eu e meu grupo iríamos 
conseguir realizar as atividades, pois an-
tes da pandemia fazíamos as atividades 
juntos e presencialmente na Assprom, o 
que facilitava mais para cada um. Mas, 
depois de ter iniciado novamente e co-
locado em prática o projeto, percebi que 
não era tão complicado como pensei. 
A volta do eZAPe! foi muito importante, 
pois além do programa ser muito bom 
presencialmente, no ambiente on-line ele 
só me mostrou que empreender é possí-
vel de todas as formas, basta querer!”.

Acompanhamento a todo instante
Neste momento de distanciamento so-
cial, a Assprom quer estar ainda mais 
perto de seus parceiros. Por isso, a cada 
15 dias, a Associação realiza uma reu-
nião on-line com o Instituto Alair Martins 
(Iamar) para atualizar os novos mode-
los de aplicação do programa eZAPe! 
e verificar os resultados do programa.

No dia 13/08/2020, a educadora social 

Stephanie de Souza Costa e a analis-
ta de programas sociais do Iamar, Ana 
Paula José Pereira, se reuniram para 
verificar o desempenho dos adolescen-
tres e jovens e quais serão os próximos 
passos do programa. No eZAPe!, os 
aprendizes participam de videoaulas e 
têm todo o acompanhamento da As- 
sprom pelos meios digitais.

Analista de programas sociais do Iamar,  
Ana Paula José Pereira e a educadora  
social Stephanie de Souza durante  
reunião on-line sobre o eZAPe!

Jovens participantes do programa eZAPe! continuam se 

capacitando com atividades semanais durante a pandemia

Aprendiza, Rayssa Aparecida Nonato, destaque 
da turma, apresenta o resultado do Programa 
eZAPe! com o projeto FotoAr. “O nosso projeto 
irá proporcionar melhoria na produção de 
oxigênio, devido à poluição e destruição das 
árvores. Criamos uma máquina capaz de 
manter o ambiente mais puro, oferecendo às 
pessoas mais qualidade de vida”, explica. 
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ASSPROM E FAMÍLIA

A Assprom desenvolve diversas ações que integram e aproximam as fa-
mílias do processo de formação de seus filhos e, por meio do Projeto de 
Atenção à Família, disponibiliza cursos e oficinas de geração de renda, com 
o objetivo de promover alternativas para melhorar o orçamento familiar. De-
vido à pandemia, e pensando no bem-estar dos pais e familiares, os cursos 
e atividades que antes eram presenciais passaram a ser on-line. 

Os cursos oferecidos, parceria entre Assprom e o Instituto Politécnico de 
Ensino a Distância (Iped), são em diversas áreas de atuação: administrativa, 
saúde, artesanato, culinária, artes, etc. Ao final, os participantes recebem um 
certificado de conclusão para aprimorar ainda mais o currículo.

De acordo com a educadora social, Daniela Marques, responsável por acom-
panhar o projeto, a Assprom tem disponibilizado cursos on-line para os pais 
e familiares e realizado atendimentos remotos, através de um grupo no 
Whatsapp, onde são compartilhados conteúdos de desenvolvimento pesso-
al e profissional. “As atividades on-line estão com bastante procura. Temos 
muitos pais realizando os cursos e participando dos atendimentos remotos. 
Está sendo um sucesso!”, destaca. 

Quer conhecer a lista de cursos e já fazer a sua inscrição? Entre em contato 
com o Projeto de Atenção à Família (PAF) pelo telefone (31) 3263-1590 ou 
e-mail para danielamarques@assprom.org.br. 

Projeto de Atenção à Família promove 
cursos e atendimentos on-line para pais

LACRE DO BEM

15!

“Participar do PAF é uma grande satisfação.  
O aprendizado on-line é tão bom quanto 
o aprendizado presencial. Os cursos são 
gratuitos, agregam muito valor ao currículo 
e ajudam na geração de renda. Também 
são uma ótima saída para aproveitar bem o 
tempo na pandemia! No grupo do Whatsapp 
recebemos conteúdos e dicas de palestras 
super-importantes.

Acabei de finalizar 
mais um curso e  
recomendo aos 
familiares e ado-
lescentes que não 
percam essa  
oportunidade!”

Maria Aparecida  
dos Reis, mãe da  
adolescente trabalhadora 
Ingrid Lima dos Reis

15!
125
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REPORTAGEM  DE  CAPA

A Assprom, desde o mês de 
março, está disponibilizan-
do soluções para manter as 

atividades de formação e qualificação 
profissional em andamento durante 
o período de distanciamento social. 
Diversos cursos e atividades on-line 
estão disponíveis para adolescentes 
trabalhadores e aprendizes para da-
rem continuidade a seus processos 
de capacitação.

No mês de maio, a Associação e o Ins-
tituto Politécnico de Ensino a Distância 
(Iped) fecharam parceria para oferecer 
cursos on-line em diversas áreas de 
conhecimento. “Pretendemos dar conti-
nuidade à nossa proposta de formação 
profissional, fomentando o interesse e 
capacitando o público atendido pela en-
tidade para esse novo método de apren-
dizado, assim conseguimos manter o 

andamento da capacitação profissional 
por meio dos cursos on-line, porque o 
conhecimento não pode parar”, conta a 
assistente de coordenação da Divisão 
de Formação e Orientação Profissional 
da Assprom, Flávia Campos.

A escolha dos cursos acontece em par-
ceria entre Assprom, empresas privadas 
e órgãos públicos e sempre levando em 
conta o interesse dos adolescentes tra-
balhadores e aprendizes. “Esse diálogo 
com as empresas parceiras tem sido 
muito importante para que possamos 
oferecer uma formação alinhada às ati-
vidades realizadas pelos adolescentes 
em seus postos de trabalho”, destaca 
Flávia Campos. 

São mais de 100 cursos disponíveis e os 
mais demandados pelas empresas e pe-
los adolescentes e jovens são: Informá-
tica, Atendimento ao Cliente, Inteligência 
Emocional, Marketing Digital, Empreen-
dedorismo, Idiomas.

Além de proporcionar um aprendizado 
mais dinâmico e atualizado, o modelo de 
formação virtual propicia flexibilidade e 
autonomia aos adolescentes. O objetivo 
é fazer com que os jovens tenham um 
processo de conhecimento mais efetivo, 
moderno e ágil. 

Para a adolescente trabalhadora Érika 
de Oliveira Teixeira, da Polícia Civil/Ci-
dade Administrativa, fazer um curso de 
Marketing Digital em plena pandemia é 
realmente um privilégio. “Muitas pessoas 
estão começando a trabalhar com inter-
net, mas por falta de preparo, acabam se 
frustrando. As empresas estão sentindo 
na pele a importância da internet e, pro-
vavelmente, após a pandemia, irão dar 
preferência a candidatos com cursos 
nessa área. Fazer este curso de marke-
ting digital será um grande diferencial no 
meu currículo”, afirma.  

O resultado da capacitação também já 
é percebido pelos colaboradores e par-

Assprom garante qualificação profissional 
em período de pandemia

Fotos: Arquivo Pessoal
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ceiros que solicitam os cursos para 
seus adolescentes trabalhadores e 
aprendizes. “Fico muito feliz e agrade-
cida pela oportunidade que a Assprom 
está oferecendo aos nossos adoles-
centes”, enfatiza a coordenadora dos 
adolescentes trabalhadores do Ipsemg,  
Danielle Rezende.

Para a coordenadora Ruth Mendes, do 
Instituto Estadual do Patrimônio His-
tórico e Artístico de MG, nesse período 
tão atípico, capacitar tem sido um di-
ferencial. “Acompanho as atividades, 
os vídeos e vejo que o material que é 
disponibilizado para os jovens é muito 
bom e produtivo. Fico feliz com o de-
sempenho de todos os adolescentes. 
Agradeço à Assprom pela oportunida-
de que tem disponibilizado a eles. É um 
grande privilégio poder participar desse 
momento, que mesmo com tantas ad-
versidades, se torna propício para ad-
quirir novos conhecimentos”, destaca. 

Assprom garante qualificação profissional 
em período de pandemia

e coordenadores parceiros, que acompa-
nham as atividades”, destaca a coordena-
dora de Seleção e Treinamento da Assprom, 
Renata Pedrosa.

Para a aprendiza Giovana Soares, em meio 
à pandemia tudo mudou e com o Progra-
ma de Aprendizagem não foi diferente. No 
início, a proposta de aulas remotas pareceu 
estranho, mas ela se surpreendeu com o 
que encontrou. “As aulas remotas apre-
sentam uma qualidade bem próxima às do 
ensino presencial. Elas tam-
bém são bem explicativas e 
elaboradas. A plataforma 
é de fácil entendimento, 
o que facilitou demais 
a adaptação para nós, 
aprendizes. O ensino e as 
explicações estão sendo 
um ótimo apoio durante 
esse período”, conclui.

Como mais uma medida de redução dos 
impactos causados pela crise decor-

rente da COVID-19, a Assprom adotou a 
Plataforma Digital Classroom para levar 
conteúdos do Programa de Aprendizagem 
aos adolescentes e jovens. Por meio dessa 
plataforma e de todo o acompanhamen-
to executado pelas educadoras sociais, 
os aprendizes continuam participando da 
Aprendizagem em casa, com toda a temáti-
ca do programa exigida pela legislação. 

“Não é porque o período de distanciamen-
to social tem nos mantido em nossas resi-
dências que não podemos nos conectar de 
alguma forma e a Aprendizagem Remota 
garante essa formação essencial. As ações 
continuam acontecendo sem interrupções, 
por meio da plataforma que permite um 
fluxo constante de capacitação e desen-
volvimento, combinados com avaliações e  
feedbacks dos adolescentes, educadores 

Teoria Remota para os Aprendizes

Fotos: Arquivo Pessoal
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PREVENÇÃO

Em tempos de coronavírus, 
não podemos esquecer 
do Aedes aegypti

JORNAL DA ASSPROM: Neste momen-
to de pandemia, a dengue, a zika e a 
chikungunya podem acabar ficando em 
segundo plano na mídia e nos cuidados 
da sociedade. Quais são os riscos deste 
afrouxamento?

EDUARDO VIANA: O que nós vemos co-
mo risco é que, ao mesmo tempo em que 
as pessoas têm uma grande preocupação 
em termos de prevenção à Covid-19, elas 
não devem se descuidar do controle da 
dengue, zika e chikungunya que é, de uma 
forma bem simples, eliminar os focos do 
mosquito, que são transmissores de do-
enças importantes, com alto número de 
casos e que podem evoluir para óbito.

JORNAL DA ASSPROM: Este ano, ex-
cepcionalmente, as pessoas têm pas-
sado mais tempo em casa, por conta 
do distanciamento social. Este seria o 
momento ideal para fazer uma varre-
dura na casa e eliminar totalmente os 

possíveis focos do Aedes aegypti? 

EDUARDO VIANA: Exatamente. Diante de 
todas essas modificações, enxergamos 
uma possibilidade de inserir, de uma for-
ma ainda mais intensa, os cuidados de 
prevenção dentro da rotina das famílias. 
E esses cuidados passam justamente por 
uma possibilidade de vistoria ou de cum-
primento de um checklist, ou seja, procu-
rar locais onde tenha água parada e elimi-
ná-las, ao menos, uma vez por semana. 
Aproveitando que nós estamos passando 
mais tempo dentro de casa é muito im-
portante manter essa rotina de cuidados 
para a prevenção destas doenças, prote-
gendo a saúde da nossa família e também 
de toda a comunidade que nos cerca.

JORNAL DA ASSPROM: Historicamen-
te, o período de maior incidência da 
dengue em Belo Horizonte é de janeiro a 
maio. Qual a importância da prevenção, 
conscientização e combate aos focos 
do Aedes aegypti nesta época do ano 
e, em outras épocas também, que não 
condizem com a chuva?

EDUARDO VIANA: Ótima pergunta! Te-

A pandemia do coronavírus preocupa a população, mas não podemos 
esquecer de outras doenças que também são perigosas, como a 
dengue, a zika e a chikungunya. O diretor de Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Eduardo Viana, enfatiza que 
durante todo o ano é necessário manter a vigilância, dentro e fora 
de casa, para eliminar possíveis criadouros do Aedes aegytpi.

Arquivo pessoal

mos que saber que o ciclo biológico do 
mosquito é curto. Ele passa por uma fa-
se obrigatória na água e, posteriormen-
te, para a fase adulta, que é o mosquito 
que a gente vê. Na água, os mosquitos 
colocam os ovos e se transformam em 
larvas e pupas. Depois, da pupa, emerge 
o mosquito adulto e, assim, se fecha o 
ciclo. Esse ciclo depende muito da tem-
peratura e umidade. Aqui em Belo Hori-
zonte, nos meses de primavera e verão, 
quando retornam as chuvas e a tempe-
ratura aumenta, esse ciclo é favorecido, e 
a proliferação desse mosquito pode au-
mentar, assim como o número de casos. 

Mas, por que a gente trabalha também 
nos meses frios? Atuando na época do 
inverno, onde é menor a atividade ve-
torial, a eliminação desta população de 
mosquitos influencia nas próximas ge-
rações. Então, aquele mosquito que não 
deixamos nascer agora, significa muitos 
mosquitos a menos no futuro. Além do 
que, cuidando rotineiramente da casa, 
do quintal, etc., reforçamos a prevenção, 
protegendo nossas famílias. Temos que 
manter sempre este hábito!

Diretor de Zoonoses da Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte, Eduardo Viana

TODOS JUNTOS CONTRA A DENGUE
A Assprom é mais uma instituição engajada na luta contra o Aedes aegypti, 
transmissor dessas doenças, e apoia as ações executadas por suas grandes 
parceiras, Prefeitura de Belo Horizonte e as Secretarias Municipal e Estadual de 
Saúde, no combate ao mosquito. Seja você também um apoiador dessa causa.  
Não deixe água parada! Sua atitude faz a diferença!

Se você possui alguma demanda ou dúvida, ligue para o BH Digital 156 
ou baixe o aplicativo PBH APP para solicitar algum serviço.
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HISTÓRIA  DE VIDA

SOLIDARIEDADE NA PANDEMIA

GABRIELE RODRIGUES SANTOS 
(foto), 25 anos, conta como a 
Assprom lhe ajudou em sua 
formação profissional e pessoal

“Até hoje levo toda a formação integral 
que obtive na Assprom para minha vida”

Arquivo pessoal

JORNAL DA ASSROM: Como você resu-
me sua vida antes e depois da Assprom?

GABRIELE SANTOS: Antes da Assprom, 
trabalhei em uma empresa de telemar- 
keting e fiquei totalmente frustrada com 
minha vida profissional. Lembro-me do 
quanto eu era uma pessoa tímida. A partir 
do momento em que ingressei na institui-
ção, vi o quanto me desenvolvi pessoal-
mente e profissionalmente. A Assprom foi 
o início de tudo, recebi uma excelente ca-
pacitação e até hoje levo toda a formação 
integral que obtive para minha vida.

JORNAL DA ASSROM: Como foi sua  
trajetória como aprendiza no Banco  
Mercantil do Brasil?  

GABRIELE SANTOS: Foi muito importante! 
Ela iniciou aos meus 18 anos de idade, na 
qual fui selecionada para participar de um 
processo seletivo no Banco. Foi um tempo 
de muitos questionamentos, pois como 
ainda era adolescente pensava sobre o 
que eu iria fazer da minha vida profissional, 
qual faculdade iria cursar. Sempre digo 

ampliam o currículo, além de todo 
acompanhamento psicológico com os 
Técnicos de Acompanhamento que 
ajudam muito nesse primeiro caminhar. 

JORNAL DA ASSROM: E após a Assprom?

GABRIELE SANTOS: Tive a oportunidade 
de ser efetivada no Banco Mercantil. 
Hoje sou Escriturária de Agência, realizo 
atendimento ao público, abertura de 
contas, vendas de produtos e serviços 
bancários. Também concluí o curso de 
Ciências Contábeis, no Centro Universitário 
Unihorizontes, no primeiro semestre deste 
ano, e agora estou focada no cursinho de 
inglês para buscar novas experiências e 
poder estudar em outro país, pois pretendo 
fazer intercâmbio no próximo ano.

JORNAL DA ASSROM: Que mensagem 
você deixa aos adolescentes e jovens da 
Assprom? 

GABRIELE SANTOS: Aproveitem, ao 
máximo, o que a Assprom oferece: os 
cursos, o técnico de acompanhamento, 
todo o aprendizado, pois eles ajudarão 
muito na formação de cada um de vocês. 
No mais, agarrem essa oportunidade, 
faça o melhor que vocês puderem nas 
pequenas coisas porque as grandes 
surgirão como consequência do esforço 
de cada um.

que a Assprom foi essencial, porque 
mesmo que eu não me identificasse com 
a área em que eu estava atuando, eu 
estava convicta de que dando o primeiro 
passo, as portas se abririam para mim e a 
Associação me ajudou a dar esse passo. 
Além disso, os aprendizes que participam 
do Programa de Aprendizagem têm vários 
benefícios para sua carreira profissional. 
Têm cursos profissionalizantes, que 

O administrador de empresas, Fausto 
Augusto Silva Reis, ex-Assprom, faz par-
te do movimento “Amigos do Bem”, uma 
ação social que busca levar conforto às 
famílias em vulnerabilidade e risco social. 
Neste momento de pandemia, o movimen-
to está arrecadando alimentos, roupas, 
calçados, produtos de limpeza e higiene 
pessoal para as famílias mais necessita-
das. “Entrei para a ação com o intuito de 
me movimentar, durante o período quieto 
em casa, devido à pandemia, e também 
dar um sentido no dia a dia, mas acabei 
gostando de fazer o bem, de ver a felicida-
de nos olhos de quem pouco tem, quan-
do recebe uma blusa, um alimento, etc.  
Hoje, estou no Amigos do Bem, não para 
passar o tempo, mas sim para ajudar a 

quem precisa”, conta

Para dar apoio ao movimento, a Assprom 
realizou uma campanha interna com os 
funcionários e arrecadou vários produtos. 
No dia 14 de agosto, foram entregues as 
doações. “Quero agradecer imensamente  
todos que doaram. É gratificante e muito 
bom saber que existem pessoas boas, dis-
postas a ajudar o próximo mesmo sem co-
nhecer. Que Deus abençoe todos vocês!”.

Campanha de Arrecadação “Amigos do Bem”

Educadora social, Vanusa Silva, entrega as 
doações arrecadadas pela Assprom para o 
ex-adolescente trabalhador, Fausto Silva

NÃO FIQUE DE FORA, SEJA SOLIDÁRIO!
Entregue suas doações na Rua Timóteo,  
nº 870, Santa Inês ou Rua Conselheiro 
Lafaiete,  nº 748, Sagrada Família. 
Mais informações: (31) 98979-0870 (Fausto) 

Instagram: AMIGOS DO BEM (amigosdobem74)
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Confira esta entrevista, na íntegra, no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!

ENTREVISTA

Dia Nacional de Combate ao Fumo: 
Assprom e Instituto Nacional de Câncer 
alertam sobre os malefícios do tabagismo

JORNAL DA ASSPROM: O Dia Nacio-
nal de Combate ao Fumo, comemora-
do em 29 de agosto, foi instituído, em 
1986, pela Lei nº 7488, com o objetivo 
de conscientizar a população sobre os 
riscos do uso de produtos derivados do 
tabaco. Qual a relevância desta data? 

INCA: O Dia Nacional de Combate ao 
Fumo tem como objetivo reforçar as 
ações nacionais de sensibilização e mo-
bilização da população brasileira para os 
danos sociais, políticos, econômicos e 
ambientais causados pelo tabaco. 

JORNAL DA ASSPROM: A maioria dos 
usuários de cigarro começa o uso na 
adolescência, com graves consequên-
cias para sua saúde a longo prazo. Os 
adolescentes e jovens realmente são 
mais vulneráveis ao contato e a inicia-
ção na dependência do cigarro? 

INCA: Com o objetivo de conquistar es-
paço na sociedade e de satisfazer a ne-
cessidade de pertencer e ser aceito pelo 
grupo, os jovens acabam fazendo esco-
lhas equivocadas que podem inclusive 
prejudicar a própria saúde. A imagem do 
cigarro como “fruto proibido” estimula 
o desejo do adolescente e do jovem de 
“transgredir” e suas principais motiva-
ções para fumar são o desejo de se afir-
mar como adulto e de se firmar no gru-
po. Em razão do seu modo de ser e das 
suas formas de se comportar, os ado-
lescentes tornam-se mais vulneráveis 
às estratégias da indústria tabagista e à  
publicidade. 

JORNAL DA ASSPROM:  Qual a impor-
tância da família na prevenção do con-
sumo de cigarro pelos adolescentes e 
jovens?  

INCA:  A família é a base de sustenta-

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Assprom, a chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e outros Fatores 
de Risco, Andrea Reis, e o pesquisador da Divisão de Pesquisa Populacional, André Szklo, representando 
o Instituto Nacional de Câncer (INCA), falam sobre os riscos do fumo, principalmente na adolescência, a 
importância da família na prevenção do consumo do cigarro e finalizam com dicas para abandonar o vício.

ção do adolescente. Propiciar conver-
sas francas sobre o tema, desestimular 
o uso de tabaco sob qualquer forma e, 
em caso de pais fumantes, buscar tra-
tamento para parar de fumar são ações 
fundamentais para termos uma geração 
livre de tabaco.

JORNAL DA ASSPROM:  É possível 
afirmar que as pessoas estão fumando 
mais neste momento de pandemia?   

INCA: Muitos fatores como o aumento 
do estresse, isolamento, depressão, in-
certeza quanto ao futuro podem gerar 
na população a aquisição de compor-
tamentos não saudáveis. Entretanto, 
com toda a ampla divulgação realizada 
nas grandes mídias sobre a relação en-
tre tabagismo e COVID-19, como, por 
exemplo, o agravamento dos sintomas 
da COVID-19, gerou uma janela de opor-

tunidade para que muitos fumantes bus-
cassem ajuda para parar de fumar. 

JORNAL DA ASSPROM:  Quais dicas 
vocês dão para as pessoas pararem de 
fumar?

INCA: Aconselhamos duas formas de 
parada do consumo de tabaco: a abrup-
ta onde o fumante escolhe uma data 
para ser o seu primeiro dia sem cigarro. 
Este dia não precisa ser um dia de sofri-
mento e deve ser celebrado como uma 
ocasião especial; ou temos a estratégia 
de adiamento, onde o fumante vai adian-
do o horário do primeiro cigarro até que 
se consiga ficar 24h sem fumar. O im-
portante é estabelecer uma meta para 
parar de fumar. Não desanimar com as 
recaídas. Quanto mais tentar, maior a 
chance de conseguir. E os benefícios em 
saúde são muitos.

Chefe da Divisão de Controle do 
Tabagismo e outros Fatores de 
Risco, Andrea Reis

Pesquisador da Divisão de  
Pesquisa Populacional,  
André Szklo

Fotos: Divulgação
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COMPORTAMENTO

ETIQUETA
DIGITAL

COMO VOCÊ SE COMPORTA 
no ambiente digital?
O confinamento imposto pela pandemia do coronavírus, 

trouxe a todos nós, a necessidade de nos reinventar-
mos a cada dia, principalmente no que diz respeito ao 

trabalho e aos estudos. 

Diante dessa nova realidade, temos a tecnologia como alia-
da e, por meio dela, podemos trabalhar e estudar, mesmo a 
distância.  

Na Assprom, a formação profissional não pode parar… Os 
aprendizes e adolescentes trabalhadores continuam estu-
dando muito, através dos cursos remotos. Sendo assim, é 
fundamental aprimorarmos a cada dia o uso das tecnologias. 
Isso inclui seguirmos regras básicas de educação e respeito, 
ao nos comunicarmos virtualmente com outros, principal-
mente no âmbito profissional. 

Confira no infográfico algumas regras de etiqueta digital:

Em entrevistas de emprego e videochama-
das, lembre-se de se vestir adequadamente 
para o contexto e, se for possível, escolha 
um ambiente tranquilo, onde não haja  
barulho e circulação de outras pessoas.

Lembre-se da ESTRUTURA DE UM E-MAIL

Fique ATENTO aos CANAIS de comunicação

Atente-se à sua APRESENTAÇÃO PESSOAL

07

08

09

10

Use o TOM CERTO ao redigir mensagens

06
Nunca escreva a mensagem inteira com 
letras maiúsculas, pois pode transmitir ideia 
de que você está gritando ou sendo rude. 
Utilize letras maiúsculas apenas para nomes 
próprios e início de frase.

No e-mail, sempre coloque o assunto e sua  
assinatura ao final da mensagem. E sempre  
confira a sua caixa de entrada, já que este  
é um meio de comunicação muito usado,  
principalmente neste momento de pandemia.

Sempre confira WhatsApp e e-mail, visto 
que estes são meios de comunicação muito 
utilizados, principalmente neste momento.  
A demora em responder mensagens profis-
sionais pode conotar falta de interesse.

CUIDADO com as suas PUBLICAÇÕES
Publicar mensagens ou imagens negativas, 
antiéticas ou mal-humoradas vai contribuir 
para seu marketing pessoal? Certamente 
não, então melhor não postar!

SELECIONE O MELHOR MEIO para 
se COMUNICAR com o seu contato 

Escolha um HORÁRIO ADEQUADO  
para ENVIAR MENSAGENS

SEJA sempre EDUCADO

CUIDADO com o CORRETOR 
ORTOGRÁFICO

Entrar em contato através de redes sociais, 
pode parecer informal demais. Ligue apenas 
para o número profissional disponibilizado.

01

02

03

04

05

Se não for urgência, dê preferências para 
enviar mensagens sempre em horário 
comercial, geralmente, das 8h às 17h.  
Tenha discernimento!

Ao enviar mensagens ou ao  
escrever e-mails, nunca se  
esqueça do cumprimento.

Este recurso é muito útil, mas, para que você 
não cometa nenhuma gafe, sempre releia a 
mensagem que escreveu antes de enviar.

Mesmo por meio de mensagens, evite o uso 
de gírias, abreviações, emojis e figurinhas. No 
WhatsApp profissional, mantenha o foco e trate 
apenas de assuntos relacionados ao trabalho.

UTILIZE sempre a LINGUAGEM FORMAL

Aproveite essas dicas e use o tempo disponível para investir em sua formação profissional!



Turma BMB 002/2019 apresenta o projeto RE-jeans, 
conclusão do programa eZAPe!, em 07/02/2020 

Aprendizes em visita orientada ao Museu do Judiciário,  
em 10/02/2020

GALERIAGALERIA Atividades 
Atividades 

realizadas antes 
realizadas antes 

da pandemia da 
da pandemia da 

COVID-19COVID-19

Conclusão do curso de Desenvolvimento Profissional para o  

Mercado de Trabalho, na Cidade Administrativa, em 27/02/2020 Oficina de bordado com fita na toalha, em 17/02/2020

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

Assprom (Oficial) asspromoficial Assprom Oficial 

www.assprom.org.brAssprom Oficial 

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

12 JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 45 anos

VEM 
AÍ!!


