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EDITORIAL

LADO A SER ACHADO
Minha amada e saudosa mãe era uma oti-
mista incurável. Para ela as coisas sempre 
se acertariam. Tudo neste mundo tinha o 
seu lado bom e, mesmo quando acaba-
va não acontecendo como a gente queria. 
Era tão arraigado esse princípio que, em 
incontáveis situações, ela se colocava em 
apuros. 

Quando morávamos ainda em Pará de Mi-
nas, por exemplo, tínhamos uma vizinha 
muito querida: uma mulher sensível, afe-
tuosa. Pois, numa tarde, essa vizinha atra-
vessou a rua, dirigindo-se à nossa casa. 

Minha mãe a recebeu na porta e lá mesmo notou a sua preocupação. A vizinha 
a abraçou, dizendo: – Meu irmão fez exame depois da cirurgia e o resultado deu 
positivo. A alegria da minha mãe foi imediata, cheia de louvores à bondade de 
Deus. 

A vizinha olhou fi rme para ela, segurou os seus braços e explicou: – Edith, quan-
do o exame dá positivo, isso quer dizer: ele tem câncer. Aí foi aquele susto. Mas, 
rapidamente ouviu-se uma ladainha de esperanças, de bons votos. Esse caso 
fi cou famoso na família. Nunca nos cansamos de comentá-lo.

Criada por uma tal mãe, eu própria me descobri herdeira fi el numa circunstân-
cia acontecida quase trinta anos depois. Sofri uma cirurgia de emergência e fui 
salva pelas mãos de Deus que guiaram a perícia de um cirurgião de rara habili-
dade: o Dr. Wilson Abrantes.

Tendo tido alta médica, mas com uma grande incisão no abdômen, fi quei mais 
de um mês voltando diariamente ao hospital para curativo nos pontos, que de-
ram trabalho para cicatrizar. Numa dessas idas, o assistente que estava cui-
dando de mim, falou que todos os médicos estavam muito felizes, pois, a bióp-
sia do material retirado havia indicação de benignidade.

Quase tive uma síncope. Não havia passado, nem por um segundo na minha 
cabeça, a possibilidade de não ser assim. Então descobri que todos estavam 
preocupados, menos eu. Fazer o quê, não é? Com tal mãe, tal fi lha.

Agora nos vemos todos diante uma situação mundial absurda, surreal, impen-
sável. Imaginei assim como se o mundo – creio ser uma bola – fosse segurado 
por duas mãos fortes, igualzinho Mickael Jordan a segurar a bola de basquete. 
Pronto. Está seguro. O jogo da vida parou. E como será o recomeço? A bola vai 
ser jogada pro alto, vai ser quicada?

Como vi solidariedade por todo lado, o avanço extraordinário da ciência, ações 
positivas contra crimes hediondos: o racismo, a corrupção, os preconceitos de 
gênero, a arrogância dos poderosos, meu coração está novamente cheio de 
esperança, esta que é uma florzinha resiliente que nasce até no asfalto.

Dizia Guimarães Rosa que sabia muito pouco, mas desconfi ava de muita coisa. 
Desconfi o ser uma chance que estamos tendo no mundo: uma chance à Paz, 
como pediu John Lennon. Na verdade, não importa muito que tanta gente não 
a queira. O importante mesmo é que nós queiramos. Firmemente. No fundo do 
nosso coração, tenhamos a certeza de que TUDO NESTE MUNDO TEM SEU 
LADO BOM.

Podem crer em mim, que digo isso por experiência própria: é verdade.

Determinado e feliz 2021 para todos nós.    
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Assprom elege Diretoria e Conselho 
Fiscal para o biênio 2021/2022

da e Maurício Augusto do Nascimento 
Borromeu. 

Durante a Assembleia, foi aberta a pala-
vra para todos os associados se mani-
festarem. O associado Rafael Lamounier 
destacou que é favorável ao Orçamento, 
ao Plano de Ação e, em especial, pela 
continuidade do excelente trabalho do Dr. 
Cateb. A associada e Conselheira Fiscal 
Edna Caetano agradeceu o convite para 
continuar participando do Conselho Fiscal 
e parabenizou toda a equipe da Assprom 
pelos desafi os superados neste exercício, 
além de referendar a aprovação em to-
dos os itens objetos de validação nesta 
assembleia. O associado José Caldeira 
Júnior registrou sua concordância com o 
Orçamento, o Plano de Ação e a eleição. 
A associada Marjorye Duarte reforçou 
estar à disposição para o que for neces-
sário além de elogiar o trabalho da dire-
toria. O associado e Diretor, Luiz Passos 
Júnior, frisou a diferença do trabalho da 
Assprom e registrou a emoção que sente 
com histórias de pessoas bem sucedidas 

Assembleia Geral Ordinária reuniu 26 associados na plataforma Google Meet

que começaram sua trajetória na insti-
tuição. O associado e Vice-Presidente, 
José Eustáquio de Brito, parabenizou a 
toda equipe técnica e ao Dr. Cateb, por 
quem tem grande admiração e confi an-
ça, e destacou o cenário de desafi o para 
o próximo ano.

O Presidente, Carlos Cateb, enalteceu a 
dedicação voluntária dos associados e 
as presenças na AGO: “Ser reeleito como 
presidente da Assprom por mais uma 
gestão é uma honra e, ao mesmo tempo, 
um grande desafi o, ainda mais em um 
ano atípico, por conta da pandemia. Com 
muita dedicação, continuaremos rea-
lizando o nosso belo trabalho de inclu-
são social e formação profi ssional aos 
milhares de adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade. Será funda-
mental a participação efetiva dos asso-
ciados e a manutenção dos contratos de 
parceria celebrados com os órgãos públi-
cos e empresas privadas para garantir a 
estabilidade e o crescimento do número 
de adolescentes e jovens aprendizes”.

AAssembleia Geral Ordinária 
(AGO), realizada no dia 30 de 
novembro, pelo sistema virtual 

e recursos eletrônicos, considerando 
a excepcionalidade da crise da pan-
demia da COVID-19, elegeu, por acla-
mação, a Diretoria e o Conselho Fiscal 
para o próximo biênio 2021/2022, nos 
termos do Estatuto Social. 

A AGO deliberou e aprovou a Proposta 
de Orçamento e o Plano de Ação para 
o próximo exercício. A DIRETORIA fi -
cou assim constituída: Carlos Augus-
to de Araujo Cateb (Presidente), José 
Eustáquio de Brito (Vice-Presidente), 
Irmar Ferreira Campos (Diretor Fi-
nanceiro), Luiz Carlos da Costa Pas-
sos Júnior (Diretor Administrativo), 
Ana Maria de Melo Pinheiro (Secre-
tária Geral), Maria de Lourdes Lages 
Mansur (Diretora Técnica). CONSE-
LHO FISCAL: Afonso Edson Navar-
ro, Ana Ivanete dos Santos, Edna de 
Fátima Damasceno Caetano, Jafete 
Abrahão, Geraldo Cecílio de Almei-

ELEIÇÃO

Geraldo Gomes

Marjorye DuarteLuiz Carlos Passos

Jacqueline/Rosânia

João/Hila
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Raíssa Nonato. 

SOBRE O EZAPE

O Programa eZAPe! Virtudes Empreen-
dedoras tem como objetivo contribuir 
para que as novas gerações de adoles-
centes e jovens desenvolvam uma visão 
cada vez mais empreendedora da vida 
nos âmbitos pessoal, social e produtivo. 
A Assprom e o Instituto Iamar são par-
ceiros no desenvolvimento deste pro-
grama desde julho de 2018. 

EMPREENDEDORISMO

Foto Art - Máquina de Fotossíntese Artifi cial
O projeto “Foto Art”  tem como fi nalidade 
proporcionar uma melhoria na produção 
de oxigênio. “O objetivo do nosso proje-
to é melhorar o ar caso venha faltar oxi-
gênio devido à destruição das árvores. 
Não queremos, de forma alguma, des-
considerar a importância das árvores. A 
ideia é ajudar o meio ambiente, ou seja, 
enquanto as árvores se recuperam dos 
desmatamentos e desastres ambientais, 
a nossa máquina irá produzir oxigênio 
para a população de forma totalmente 
pura e renovável”, explica a aprendiza Apresentação do projeto Foto Art

Assprom recebe prêmio na 
VII Mostra Atitudes Empreendedoras

AAssprom foi premiada, em se-
gundo lugar, na VII Mostra Atitu-
des Empreendedoras com o pro-

jeto “Foto Art - Máquina de Fotossíntese 
Artifi cial”, elaborado pelas aprendizas 
Raíssa Nonato, Victória Clara Montei-
ro, Isabella de Carvalho e Laís Barbosa. 
A mostra, promovida pelo Instituto Alair 
Martins (Iamar), surgiu no Programa 
eZAPe! Virtudes Empreendedoras, com 
o objetivo de estimular o potencial em-

preendedor dos jovens participantes do 
programa.

No dia 22 de dezembro, a Diretora da 
Assprom, Ana Maria Pinheiro; o gerente 
de vendas do Instituto Iamar, Alexandre 
Vale; a educadora social Stephanie Sou-
za; a coordenadora de Seleção e Treina-
mento, Renata Pedrosa e as aprendizas 
Raíssa Nonato e Victória Clara Monteiro 
participaram da entrega dos prêmios. 

As aprendizas que elaboraram o projeto 
receberam R$ 4.000,00 em prêmios. A 
educadora social recebeu R$ 2.000,00 e 
a Assprom ganhou 01 projetor e 01 im-
pressora. 

“O evento é um reconhecimento ao poder 
de transformação e impacto do empre-
endedorismo e também da própria fi gura 
do empreendedor para a transformação 
econômica e social do país”, explica o ge-
rente, Alexandre Vale. 

Para a Diretora, Ana Maria Pinheiro, as 
ideias são extremamente inovadoras. “As 
jovens estão de parabéns pela iniciativa. 
Elas apresentaram um belo projeto que 
tem todas as condições de se transfor-
mar em algo real. É uma geração que 
promete bons frutos”, ressalta. 

A educadora social Stephanie Souza con-
ta que ganhar a mostra foi o reconheci-
mento do esforço das aprendizas: “Rea-
lizamos a inscrição, fomos confi antes e 
selecionados. Participamos da semana 
Global do Empreendedorismo 2020, fi ca-
mos em segundo lugar como melhor pro-
jeto, mas sentimos o gostinho do primeiro 
lugar pelo esforço, trabalho desenvolvido, 
empenho e dedicação. Compartilhamos e 
tivemos apoio de várias pessoas na eta-
pa do voto popular e isso fez com que o 
projeto chegasse a vários locais do país”. 

(esq. p/ dir.) Aprendiza Victória Clara Monteiro; Diretora da Assprom, Ana 
Maria Pinheiro; coordenadora de Seleção e Treinamento, Renata Pedrosa; 
educadora social, Stephanie Souza; gerente de vendas do Instituto Iamar, 
Alexandre Vale; e a aprendiza Raíssa Nonato, durante entrega da premiação 
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Os adolescentes Alef Arnaldo dos Santos, 
Nathan Wallace e Rafaela Costa participa-
ram do 6° Festival de Talentos Amadores 
Fectipa/MG representando a Assprom. O 
evento acontece, anualmente, com as ins-
tituições que promovem o Programa de 
Aprendizagem e tem como fi nalidade pro-
piciar um intercâmbio cultural e de lazer 
entre os participantes, incentivar manifes-
tações artísticas com fi ns educacionais 
e formativos, além de promover a valori-
zação e o reconhecimento de qualidades, 
habilidades e revelar talentos. 

Cada entidade pôde realizar apenas uma 

Aprendiz vence o Festival de Talentos 
Amadores Fectipa/MG na categoria dança

apresentação por categoria (dança, músi-
ca e teatro). Nesta edição, o aprendiz Alef 
Arnaldo Lima dos Santos (foto) fi cou em 
terceiro lugar na categoria dança. “Eu já 
fazia jazz e comecei balé, há quase dois 
anos. A paixão pela dança surgiu quando 
eu tinha 14 anos. Assistia as coreografi as 
na internet e tentava aprender. Aos 15, fi z 
uma aula experimental em uma escola 
particular e ganhei uma bolsa para dançar. 
Fiquei muito grato por ganhar o Festival. 
Nunca tinha participado de nenhum con-
curso e, quando vi que fui classifi cado em 
3º lugar, fi quei muito feliz”, comemora.

PREMIAÇÃO

Assprom é premiada na 2ª edição do
Prêmio Educador Social Fectipa/MG

A Assprom, mais uma vez, foi uma das 
premiadas no Prêmio Educador Social 
Fectipa/MG. Dessa vez, o projeto “Con-
vivência Virtual” fi cou em 2° lugar.
O concurso teve como objetivo valo-
rizar o educador social. “Após muito 
esforço e dedicação na escrita e no de-
senvolvimento do projeto ‘Convivência 
Virtual’, receber o 2° lugar do Prêmio 
foi símbolo do nosso reconhecimento 
e uma oportunidade de divulgação do 
trabalho que já desenvolvemos com os 
aprendizes. Foi com grande emoção e 

gratidão que acolhemos essa notícia. 
Aproveito o ensejo para agradecer à 
Assprom por nos dar essa oportunida-
de enquanto profi ssionais, à coordena-
ção e à equipe da Divisão de Seleção 
e Treinamento pelo apoio e, à educa-
dora Noara, por contribuir comigo com 
a escrita e execução do projeto”, res-
salta a educadora social da Assprom, 
Glauciene Gonçalves. 
Em 2019, a Assprom venceu o Prêmio 
com os projetos Jovens Jornalistas e 
Voe Livro.

Projeto Convivência Virtual
O projeto, idealizado pelas educadoras 
sociais Glauciene Gonçalves e Noara 
Lacerda, surgiu para auxiliar e orientar 
os adolescentes sobre as possibilidades 
relacionadas à comunicação utilizada na 
Internet, bem como ao comportamento 
no ambiente virtual, levando-se em con-
sideração o contexto profi ssional. “Desde 
o início da pandemia, abordamos com os 
aprendizes, questões importantes, rela-
cionadas à comunicação digital no mun-
do do trabalho. Essa temática é trabalha-
da durante as aulas teóricas expositivas, 
realizadas por meio de videoconferências 
e execução de atividades”, explicam as 
educadoras.

Premiação aconteceu, virtualmente, no dia 10 de dezembro

Educadoras Glauciene Gonçalves e 
Noara Lacerda, responsáveis pelo projeto 
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REPORTAGEM  DE  CAPA

45 anos da ASSPROM
Trajetória de grandes desafi os e sucesso

Oano de 2020 foi especial e 
desafi ante para a Associa-
ção Profi ssionalizante do 

Menor. A Assprom completou 45 
anos de um trabalho sério voltado 
para a formação e capacitação in-
tegral de milhares de adolescen-
tes e jovens.

Em razão da pandemia da COVID-19, 
das restrições impostas pela quarentena 
e em obediência a protocolos com nor-
mas sanitárias e de prevenção, entre elas 
o apelo para que sejam evitadas aglo-
merações, a Assprom descartou promo-
ver eventos comemorativos, porém, para 
celebrar a data, realizou inúmeras ações 
on-line, em suas redes sociais, com par-
ticipação e depoimentos de adolescen-
tes trabalhadores e aprendizes, funcio-
nários, parceiros, associados e jovens 
que já passaram pela entidade. 

Apesar de todas as difi culdades, ao lon-
go de 2020, a Assprom manteve o seu 
compromisso de oferecer, cada vez 
mais, oportunidades de formação para 
os adolescentes trabalhadores e apren-

dizes, com cursos de formação profi s-
sional e capacitação on-line, em parceria 
com o Instituto Politécnico de Educação 
a Distância (IPED) e por meio da plata-
forma do Google Classroom.

Para o Presidente da Assprom, Carlos 
Cateb, os 45 anos marcam a consoli-
dação de um projeto importante e ide-
alizado pelos associados que fundaram 
a instituição. “Plantamos essa pequena 
semente em 1975 e hoje, sem dúvida, 
colhemos frutos maravilhosos. Já via-
bilizamos a capacitação e formação de 
mais de 100 mil adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade e risco 
social”, destaca.

As empresas privadas e órgãos públi-
cos parceiros também são destaques 
nessa trajetória, principalmente, no ano 
de 2020, ao manterem os postos de tra-
balho mediante a crise. “O notório reco-
nhecimento da Assprom como institui-
ção criadora do primeiro emprego e o 
trabalho de inclusão social resultam da 
parceria efetiva e diária dos entes públi-
cos da administração direta e indireta e 
das empresas privadas e mistas. A As-
sprom e os Parceiros continuam capaci-

tando e formando profi ssionais, de for-
ma on-line e garantindo manter mais de 
2000 postos de trabalho. É orgulho e ale-
gria ver a Assprom reconhecida por sua 
excelência no atendimento aos jovens”, 
conta Carlos Cateb.

O cabo da Polícia Militar de Minas Ge-
rais, Madson Miranda Rodrigues Costa, 
ex-Assprom, lembra com orgulho de sua 
trajetória na Associação. “A Assprom foi 
fundamental em minha vida, um suporte 
para as minhas escolhas. Pela Associa-
ção fi z vários cursos, aproveitei ao má-
ximo. Formei em Direito e, hoje, atuo na 
Polícia Militar de Minas Gerais. Agradeço 
à Assprom por toda formação ofereci-
da. É muito bom poder fazer parte de 
sua história e comemorar os 45 anos da 
entidade. Desejo que venham mais 45 
anos de inclusão”, comemora. 

AGRADECIMENTO

A Assprom agradece às pessoas que 
acreditam em sua missão e celebra a 
sua trajetória como uma organização 
ética, ágil e comprometida, que valoriza 
seu capital humano e realiza transfor-
mações na vida de milhares de famílias.
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45 anos da ASSPROM
Trajetória de grandes desafi os e sucesso

#AGRADECIMENTOS ESPECIAIS
“A escolha de parceria com uma instituição como a Assprom é uma 
opção da Assembleia como uma das formas de materializar ou 
concretizar algumas práticas de educação para a cidadania. É uma 
forma prática para auxiliar os adolescentes em direção ao alcance de 
maior cidadania ou de maior conquista de direitos como cidadãos. 
Quando o adolescente chega à Assembleia, ele está ali para aprender 
um trabalho, aprender as atividades necessárias para ele começar 
no universo do trabalho, mas ele também aprende outras habilidades 
como demandar, se posicionar, ser protagonista, ter sua voz reconhe-
cida, e colocar limites. O trabalho com a Assprom é muito interes-
sante, pois os jovens chegam extremamente tímidos e arredios e, 
no fi nal, temos um adolescente extremamente participativo, mais 
comunicativo e assertivo e por se-
rem tão participativos acabam se 
diferenciando dos demais. É um 
excelente trabalho de inclusão.”

“É com grande alegria que parabenizo a 
Associação Profi ssionalizante do Menor de 
Belo Horizonte (Assprom) pelos seus 45 
anos de existência. Ao longo dos anos, a 
entidade vem garantindo a formação de 
adolescentes e jovens a partir de suas 
primeiras experiências no mercado de 
trabalho em empresas e órgãos das mais 
variadas áreas. No caso do Ministério 

Público de Minas Gerais (MPMG), ao vivenciarem 
as atividades de uma instituição fundamental para a defesa 
das leis e da sociedade, esses jovens têm a possibilidade de se 
despertarem para o exercício da cidadania. Ao mesmo tempo, 
os aprendizes trazem vitalidade e renovação para o MPMG, por 
meio das experiências típicas das novas gerações. Vida longa 
ao Programa de Aprendizagem da Assprom!”

JARBAS SOARES JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

AUXILIADORA MATOS
Coordenadora dos
adolescentes trabalhadores da 
Assembleia Legislativa/MG
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Adolescentes 
trabalhadoras 
exibem os 
certifi cados de 
conclusão do 
curso

CAPACITAÇÃO

Adolescentes e jovens participam de 
capacitação no recesso forense
Os adolescentes trabalhadores da Pro-
curadoria Geral de Justiça (PGJ/MG) 
e Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG) realizaram, entre os dias 
21/12/20 e 06/01/21, o curso on-line 
de Inteligência Emocional, por meio da 
plataforma do Instituto Politécnico de 
Ensino a Distância (IPED), devido ao 
período de recesso forense. Os jovens 
aproveitaram esse momento para se 
capacitar e ampliar o currículo.

“O objetivo dessa ação foi formar e qua-
lifi car os adolescentes trabalhadores, 
assim como estimular o uso produtivo 
e efi caz do tempo. Além disso, busca-
mos fomentar o interesse e capacitar o 
nosso público para esse novo método 
de aprendizado, que se fortaleceu no 
contexto da pandemia e tem grandes 
chances de continuar sendo utilizado 

como meio de desenvolvimento”, conta 
a assistente da Divisão de Formação e 
Orientação Profi ssional, Flávia Campos.

No total, 298 adolescentes, da capital e 
interior, realizaram o curso on-line e os 
resultados foram muito positivos. Os 
participantes tiveram excelente apro-
veitamento e demonstraram satisfa-
ção pela oportunidade recebida. “Amei 
o curso de Inteligência Emocional. Su-
perindico a todos que puderem fazer, 
façam. Vai ajudar muito no mercado 
de trabalho e também na vida pessoal”, 
conta a jovem Nara Gabriela Santos Sil-
va. O adolescente Pedro Henrique Silva 
concorda com a colega: “Só tenho elo-
gios a fazer. A plataforma é incrível e o 
curso foi sensacional. Obtivemos mui-
tos conhecimentos que realmente nos 
ajudarão no dia a dia”. 

Adolescentes, da capital e interior, participam de curso 
durante recesso forense e ampliam o currículo profi ssional

Cusos específi cos para 
empresas e órgãos parceiros

A Assprom disponibiliza diversos cur-
sos e atividades on-line para os ado-
lescentes e jovens. 

São mais de 100 cursos disponíveis 
e os mais demandados pelas empre-
sas e pelos adolescentes e jovens são: 
Informática, Atendimento ao Clien-
te, Inteligência Emocional, Marketing 
Digital, Empreendedorismo, Idiomas.

Os adolescentes trabalhadores e 
aprendizes que têm interesse em se 
manter mais engajados, produtivos,  
profi ssionalizados e com um bom 
currículo, neste período de pandemia, 
devem se cadastrar no setor de cursos 
da Assprom. Dúvidas? Entre em con-
tato pelo telefone (31) 3263-1589.
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QUER FICAR CONECTADO 
COM O PAF DA ASSPROM? 
Envie um WhatsApp: (31) 98787-0995 
ou e-mail para paf@assprom.org.br. 
Infor. (31) 3263-1590.

HISTÓRIA DE VIDA

ASSPROM E FAMÍLIA

RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 
(foto), 37 anos, conta como foi 
sua trajetória profi ssional como 
adolescente trabalhador até se 
formar em Geografi a e abrir sua 
empresa de Geotecnologia

“Ter sido adolescente trabalhador da Assprom no 
Tribunal de Justiça/MG foi um marco em minha vida”

Arquivo pessoal

JORNAL DA ASSPROM: Quando ingres-
sou na Assprom, você atuou no Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 
Como foi essa experiência?

RENATO MARQUES: A minha experiên-
cia foi excelente! Convivi com pessoas 
que me incentivavam a estudar e buscar 
pelos meus objetivos. Todos os profi ssio-
nais que tive contato foram exemplos para 
mim, pois via que eles também se esforça-
ram e se qualifi caram para estar ali.

JORNAL DA ASSPROM: O que fez após o 
seu desligamento?   

RENATO MARQUES: Saí da Assprom em 
novembro de 2001 e comecei a faculdade 
de Geografi a, na PUC Minas, no início de 
2003, onde permaneci até 2006, com bolsa 
de estudos da própria instituição. Após 
a Assprom, também trabalhei em uma 
empresa de suprimentos de informática, 

na elaboração de mapas, principalmente 
voltados para estudos ambientais. Eu 
trabalho em regime de home offi ce. Alguns 
dias, vou presencialmente às empresas 
que prestamos serviços e também realizo, 
com certa frequência, trabalhos de campo. 

JORNAL DA ASSPROM: O que mudou em 
sua vida após passar pela entidade?

RENATO MARQUES: Sempre comento 
que ter sido adolescente trabalhador da 
Assprom, no Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, foi um marco em minha vida. A 
experiência ampliou muito meu horizonte, 
me fez alçar vôos maiores e acreditar que 
é possível conseguir alcançar nossos 
objetivos com esforço e dedicação.

JORNAL DA ASSPROM: Que mensagem 
você gostaria de deixar para a Assprom?

RENATO MARQUES: Só tenho a agradecer 
à Assprom por tudo que ela fez por mim 
e me proporcionou no tempo que fui 
adolescente trabalhador e desejo que 
se fortaleça cada vez mais para ajudar o 
maior número de jovens possível. Desta 
forma, estará investindo no futuro do 
nosso país com pessoas mais qualifi cadas 
e preparadas para enfrentar os desafi os 
do dia a dia.

no setor de almoxarifado. Lá, fi quei até 
o início de meu estágio do curso de 
graduação. Alguns anos após me formar, 
abri a minha empresa ‘BH Geotecnologia 
e Serviços’. 

JORNAL DA ASSPROM: Como é sua rotina 
de trabalho?

RENATO MARQUES: A ‘BH Geotecnologia 
e Serviços’ presta serviços para empresas 

Pais e familiares dos adolescentes traba-
lhadores e aprendizes podem participar de 
cursos de capacitação e atendimentos re-
motos. “Ao longo desse ano, iremos com-
partilhar conteúdos no grupo do WhatsApp 
e cursos na plataforma do IPED. O objetivo 
das atividades é propiciar desenvolvimento 
profi ssional e pessoal, além de divulgar in-
formações de utilidade pública e do nosso 
trabalho como um todo”, ressalta a educa-
dora social, responsável pelo PAF, Daniela 
Marques. 

Jaci da Conceição Gomes, mãe do apren-
diz Wesley Gomes, realizou o curso de 
Inteligência Emocional e aprovou: “Tive 

a oportunidade de aprender a lidar com 
minhas emoções e entender o comporta-
mento das pessoas. Está sendo uma óti-
ma oportunidade para nos capacitarmos 
nesse momento de distanciamento social 
e também está nos ajudando a tornarmos 
pessoas melhores. Indico o curso e o PAF 
a todas os pais que querem aproveitar o 
tempo realizando cursos”.

Abertas as inscrições para cursos e atividades do 
Projeto de Atenção à Família da Assprom (PAF)

Educadora social, Daniela Marques, planeja 
as próximas ações e novidades do PAF
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SUSTENTABILIDADE

Os aprendizes da Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU) participaram, no 
mês de setembro, do desafi o “Eu mudo o 
mundo para melhor”. Os jovens registra-
ram, por meio de fotos ou vídeos, boas 
práticas ambientais que fi zeram a partir 
do curso de educação ambiental. Os ado-
lescentes que enviaram a maior quanti-
dade de registros ajudando a cuidar do 
meio ambiente receberam prêmios da 
Assprom.

De acordo com a educadora social, Karina 
Elian, o desafi o surgiu no curso de Educa-
ção Ambiental. “Os aprendizes das turmas 
04/2020 e 05/2020 têm sua formação vol-
tada para a Educação Ambiental, assunto 
prioritário da SLU. Com isso, ao fi nal dos 
nossos encontros semanais, foi proposto 
este desafi o e deu muito certo. Valoriza-
mos os jovens que desenvolveram práti-
cas em prol do meio ambiente, além de di-
vulgar boas ideias, para que todos possam 
adotá-las como exemplo”, afi rma.

A premiação aconteceu no dia 22/12, no 

(esq. p/ dir.) Aprendizes Gabrielly Xavier, Yuri Cunha 
e Flávia Oliveira durante a entrega da premiação

Espaço Maker da Assprom. Os vencedo-
res foram os aprendizes: Yuri Cunha (6 
registros), Gabrielly Xavier, Flávia Oliveira 
e Thiago Silva (3 registros). “O meio am-
biente sofre muito e precisa da nossa aju-
da. Pequenas ações de preservação como 

não jogar o lixo no chão, utilizar os dois 
lados de uma folha de papel, separar os 
materiais recicláveis, podem passar des-
percebidas por quem pratica, mas fazem 
grande diferença na preservação do pla-
neta”, ressalta o jovem Yuri Cunha.  

No dia 18 de janeiro, a Assprom realizou 
mais uma entrega dos lacres de alumínio 
de latinhas arrecadados, sufi cientes para a 
doação de uma cadeira de rodas pela cam-
panha Lacre do Bem (foto).

Foram aproximadamente três anos de ar-
recadação, com postos de coleta nas de-
pendências da Assprom. “A parceria da 
Associação com a ONG Lacre do Bem se 
iniciou em 2017, com a arrecadação de la-
cres, como tarefa solidária da ‘Gincana da 
Assprom’. Em 2018, foi formalizada a conti-
nuidade das ações, junto aos adolescentes 
e funcionários, na tentativa de arrecada-
ção das 140 garrafas pet cheias de lacres 

Assprom arrecada 140 garrafas de lacres 
de alumínio e troca por cadeira de rodas 

(105Kg) necessárias para contribuir com a 
aquisição de uma cadeira de rodas. E, em 
2020, conseguimos entregar todas as gar-
rafas para a ONG Lacre do Bem para efetuar 
a troca por uma cadeira de rodas. Estamos 
muito felizes e agradecidos com todos que 
ajudaram”, conta a educadora social da 
Assprom, Karina Elian. 

A gestora social voluntária da ONG Lacre 
do Bem, Ivette Macedo, agradece a todos 
os jovens, familiares e equipe da Assprom 
pela arrecadação dos lacres: “Agradecemos 
a  todos da Assprom imensamente o apoio 
e solidariedade à nossa causa. Juntos po-
demos ajudar mais pessoas e o planeta”.

Desafi o reconhece boas práticas 
em prol do meio ambiente

LACRE DO BEM

A arrecadação na Assprom continua. Traga seu lacre e deposite nos pontos de coleta da entidade! Informações (31) 3263-1581

Educadoras sociais da Assprom Karina Elian e 
Silvana Santos com a gestora social voluntária 
da ONG Lacre do Bem, Ivette Macedo
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NOSSA VOZ

O Projeto Jovens Jornalistas está de vol-
ta e de “cara nova”. Devido à pandemia 
da COVID-19, o projeto foi reformulado 
e está sendo realizado, virtualmente, pe-
la plataforma Google Classroom. Nesta 
edição, adolescentes trabalhadores e 
aprendizes também irão atuar como jor-
nalistas/repórteres escrevendo matérias 
que rodeiam o universo dos jovens. E 
para prepará-los neste momento, os jo-
vens participarão de várias ofi cinas pelo 
Google Meet: Técnicas de Redação, Re-
des Sociais, Fotojornalismo, em parceria 
com o Centro Universitário UNA, quando 
terão a oportunidade de realizar ativi-
dades como discussão de temáticas, 
produção de textos, elaboração de uma 
entrevista, e muito mais.

Até o mês de julho, a elaboração da co-
luna ‘Nossa Voz’ do Jornal da Assprom 
será de responsabilidade dos jovens. 
Durante esse período, vai acontecer mui-
to aprendizado sobre as práticas jorna-
lísticas e os participantes vão escolher 
temas de seu interesse para serem abor-

Conheça os 
participantes:
ANA LUIZA BARROS DE OLIVEIRA
ANA LUIZA MOURA FERREIRA
CAIO GABRIEL FERREIRA VILA VERDE
CLAYDSON KAUAN ALVES PEREIRA
FLAVIO HENRIQUES MOREIRA
HERYSON ARTHUR CHAGAS 
LARISSA ALVES DA ROCHA
LARISSA SILVA ALVES BARBOSA
TAMYRES MORAIS DA SILVA
VALESKA ALEXANDRA FERREIRA
VINICIUS ALVES MARTINS 
VITORIA XAVIER DOS SANTOS COSTA

Participantes da nova edição do Projeto Jovens Jornalistas

Se você tem interesse em participar do projeto entre em contato com a 
educadora social, Flávia Fontenele, pelo telefone (31) 3207-5640 ou pelo 
e-mail flaviafontenele@assprom.org.br.  

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM JOVEM JORNALISTA DA ASSPROM

Projeto Jovens Jornalistas inicia com 
muitas novidades e participações

dados nesta página. “Participar do pro-
jeto é uma grande experiência. Nossas 
pautas são baseadas no que os jovens 
querem discutir. Podemos falar de temas 
relacionados ao nosso convívio social, 
esportes e entretenimento, por exemplo, 
assuntos que estão à nossa volta”, conta 
a aprendiza Larissa Alves da Rocha. 

MAIS SOBRE O PROJETO
O Projeto Jovens Jornalistas surgiu em 
maio de 2017, com a ideia de estimular 
o protagonismo dos adolescentes da en-
tidade, levar a experiência da elaboração 
de pautas e produção de uma página 
do Jornal da Assprom. O objetivo é que 
os jovens tenham um espaço no Jornal, 
com assuntos de interesse do público 
de sua faixa etária.
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REUNIÃO DE PAIS, em 1989
CURSO DE DATILOGRAFIA, em 1995

CAMPANHA CONTRA A DENGUE, em 1998

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 - fone: (31) 3263-1531

CONFIRA OUTRAS FOTOS NAS NOSSAS 
REDES SOCIAIS E NO SITE DA ASSPROM:

Assprom (Ofi cial) asspromofi cial

www.assprom.org.brAssprom Ofi cial 

GALERIA ESPECIAL Assprom45 anos

CAMINHADA PELA PAZ, em 1997

APRESENTAÇÃO CORAL ASSPROM, em 2001
GINCANA DA INDEPENDÊNCIA, em 2007

CORTEJO PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, em 2012 INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO MAKER, em 2019
PALESTRA ENFRENTANDO O 
PRECONCEITO, em 2010

CERTIFICAÇÃO DE APRENDIZES ON-LINE, em 2020


