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Projeto Soul Artista da Assprom está em busca de novos talentos. Confira!

Acompanhamento 
Escolar: Entrega de 
documentos escolares 
deve ser realizada até 
o dia 08/04/2021 
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Assprom e SLU assinam Termo de Colaboração   
que promove a inclusão social e formação 

profissional de 51 jovens aprendizes

PARCERIA ASSPROM/SLU

Assprom e Escola de 
Governo da Fundação 
João Pinheiro iniciam 
nova turma preparatória 
para o Enem 2021

Assprom é integrante 
do Programa Descubra 
e amplia oportunidades 
do primeiro emprego 
para adolescentes
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Entre em contato  
com a Divisão de 

Contratos e Convênios:

CONTRATE 
APRENDIZES!

.

CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

COVID - VIDA HUMANA  
COMÉRCIO - DIVERSÃO

“Quando se faz uma estátua, 
não se deve estar sempre no 
mesmo lugar; é preciso vê-la 

de todos os lados, de longe,  
de perto, de cima, de baixo,  

em todos os sentidos.” 

MONTESQUIEU, Cadernos. 

Ao escrever sua gigantesca obra 
“O espírito das leis” o gênio Mon-
tesquieu doutrinou, nos idos de 
1743 a 1747, em frases sintomáticas e profundamente cienti-
ficas/filosóficas, sobre o comportamento humano, em especial 
dirigindo-se aos governantes, magistrados e legisladores. 

Neste momento da “pandemia” que aterroriza a humanidade, é 
responsabilidade de cada autoridade definir, no âmbito de sua 
competência, as regras de conduta pessoal e coletiva de forma 
racional, científica e sem qualquer tipo de politização. No sen-
tido imediatista, para preservar e salvar vidas humanas, com 
decisões cientificamente sustentáveis, urgentes e eticamente 
executadas; no sentido empresarial, para adequar as ações à 
realidade e que possam acautelar e minimizar os prejuízos dos 
comerciantes e da população.

A Diretoria da ASSPROM vem adotando todas as medidas ne-
cessárias e possíveis para proteger adolescentes, jovens e 
funcionários, pelo que, felizmente, o número de contagiados é  
irrisório.

Nós, da ASSPROM, para definir os atos, procuramos analisar, 
previamente, todas as situações e consequências que possam 
influir para os adolescentes e jovens em momento de formação 
pessoal e profissional. 

CUIDE-SE. USE MÁSCARA E LAVE AS MÃOS. 
NADA DE AGLOMERAÇÃO!    

dicom@assprom.org.br

(31) 3263-1538
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PARCERIA

A Assprom é parceira no projeto “Por 
Oportunidades e direitos, agora!”, 
iniciativa da Frente de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de 
Minas Gerais (FDDCA-MG), com a articu-
lação da assessora Regina Mendes. O ob-
jetivo é mobilizar adolescentes e jovens à 
participação em espaços de elaboração e 
monitoramento de políticas públicas.

O projeto será desenvolvido em cinco fa-
ses: 1ª Fase - Mobilização de Parcerias;  
2ª - Formação de Lideranças; 3ª - Amplia-
ção da mobilização de adolescentes e so-
ciedade; 4ª - Encontros com os adolescen-
tes para traçar as estratégias de incidência 
de acordo com a realidade de cada municí-
pio; 5ª e última fase: Articulação junto aos 
vereadores e gestores para apresentação 
do Plano Municipal e negociação para a 
inclusão das propostas nas leis orçamen-
tárias municipais.

De acordo com a secretária-geral, Simo-
ne Guabiroba, membro da coordenação 
executiva da FDDCA-MG e uma das res-
ponsáveis pelo projeto, para que o “Por 
Oportunidades e direitos, agora!”, seja 

bem-sucedido, é fundamental a parceria 
com organizações da sociedade civil que 
atuam diretamente com adolescentes nos 
municípios onde o projeto acontece. “Em 
BH, a parceria acontece com a Assprom, in-
tegrante da Frente de Defesa há mais de 30 

Projeto “Por Oportunidades e direitos, 
agora!” dá voz a adolescentes e jovens

anos. Esperamos que, ao final do projeto, 
os adolescentes sintam-se mais prepa-
rados e motivados para fazer a diferença 
nos territórios onde residem, exercendo o 
direito à participação que nem sempre é 
alcançado”, explica.  

Círculo de Diálogo com os adolescentes de Belo Horizonte, em 25/02/2021

Foto: FDDCA-MG

APRENDIZAGEM

Promover e fomentar o acesso de adoles-
centes e jovens, em condição de vulnera-
bilidade social, a Programas de Aprendiza-
gem e cursos de qualificação profissional 
é o objetivo do Programa Descubra, do 
qual a Assprom faz parte. 

O público prioritário do programa são os 
adolescentes e jovens egressos ou usu-
ários do sistema socioeducativo, ado-
lescentes em situação de acolhimento 
institucional e adolescentes vítimas res-
gatadas da situação de trabalho infantil.

“Este programa permite que mais jovens 
tenham oportunidades de trabalho e cres-
cimento pessoal e é com esperança e ale-
gria que a ASSPROM faz parte dele. Ele 
amplia as oportunidades para estes ado-

lescentes, que ainda são muitas vezes invi-
síveis em nossa sociedade. Acreditamos na 
possibilidade deste programa transformar 
vidas, pois a nossa própria experiência ins-
titucional nos mostra isso. Precisamos criar 
cada vez mais uma grande rede de apoio à 
cidadania e é isto que fazemos ao integrar 
o Programa Descubra”, conta a assessora 
Regina Mendes. 

Para a Procuradora do Trabalho, Luciana 
Marques Coutinho, coordenadora do “Des-
cubra”, o programa se constitui por meio 
de ampla cooperação de órgãos públicos, 
instituições paraestatais dos serviços de 
aprendizagem profissional, entidades sem 
fins lucrativos da sociedade civis, dedicadas 
a aprendizagem profissional e/ou a defesa 

“Programa Descubra de Incentivo à 
Aprendizagem Profissional”

dos direitos e interesses das crianças, 
adolescentes e jovens e também empre-
sas e outros entes privados. “Os partíci-
pes se uniram com propósito comum de 
beneficiar estes públicos vulneráveis que 
tanto necessitam destas oportunidades, 
uma concretização, na realidade, do direi-
to que todo adolescente e jovem brasilei-
ro possui, o direito à profissionalização”, 
ressalta.

MAIS INFORMAÇÕES

Saiba mais sobre esta iniciativa no site  
do Programa: 

descubraaprendizagem.mg.gov.br

http://descubraaprendizagem.mg.gov.br
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CAPACITAÇÃO

Jovens tiram dúvidas sobre a Aprendizagem
Aprendizes participaram, no dia 09/02/21, 
de um Encontro Inaugural pela plataforma 
Google Meet. O objetivo foi repassar infor-
mações sobre o Programa de Aprendiza-
gem, como: teoria e prática, postura profis-
sional e avaliação de desempenho.

Para a educadora social, Glauciene Gon-
çalves, o encontro é muito importante para 
os jovens conhecerem um pouco mais so-
bre a Assprom e tirarem dúvidas sobre o 
programa. “O jovem quando entra na enti-
dade possui muitas dúvidas sobre o traba-
lho, rotinas administrativas, o local em que 
irá atuar, ainda mais diante de uma pande-
mia e aqui buscamos orientá-los”.

A aprendiza Ana Carolina de Assis apro-
vou o encontro. “Foi um momento muito 
importante porque esclareceu todas as 

nossas dúvidas sobre as etapas do curso. 
Além disso,  tivemos a chance de conhecer 

a nossa educadora, que vai nos orientar 
durante a formação  profissional”. 

Projeto ‘Drogas Tô Fora’ leva discussão 
sobre os malefícios do uso de drogas
Em fevereiro, não teve o tradicional 
carnaval, por conta da pandemia da  
COVID-19. Mas, o Projeto Despertar da 
Assprom aproveitou o momento para 
realizar uma ação com a turma de Capa-
citação Inicial para o Trabalho alertando 
os jovens sobre os perigos e prejuízos à 
saúde, ocasionados pelas drogas, não 
somente no período do carnaval, mas 
em todos os meses do ano. 

No dia 16/02/2021, os adolescentes 
participaram de uma reunião on-line e ti-
veram momentos de discussão e apren-
dizagem sobre o mundo das drogas. A 
ação faz parte do Projeto “Drogas Tô Fo-
ra”, que consiste em levar conhecimento 
e provocar reflexões sobre o tema. “Os 
jovens tiveram um espaço para discutir 
sobre o uso e abuso de álcool e outras 
drogas, tendo a oportunidade de refletir 
acerca dos danos físicos e emocionais 
que eles geram e da importância de di-
zer não aos mesmos. Além disso, estes 
encontros são muito bons para se traba-
lhar a oralidade, a escrita e o senso críti-

co dos adolescentes”, conta a educado-
ra social, Hélia Rodrigues.

Para o adolescente Raynner Dias, o en-
contro foi muito produtivo: “Nessa épo-
ca do ano o uso de drogas aumenta por 
conta do carnaval e, infelizmente, a cada 
dia que passa, temos ciência de mais 
pessoas se afundando no mundo das 
drogas. Este tema teve um grande im-
pacto para a minha formação e também 
tivemos a oportunidade de saber a opi-
nião dos nossos colegas sobre o tema”.

A jovem Laira Luiza Silva fala sobre a 
importância dessa discussão entre os 
jovens: “Gostaria de parabenizar a Asso-
ciação por disponibilizar este tema para 
o curso de Capacitação Inicial, pois, in-
felizmente, o assunto drogas não é tão 
discutido quanto deveria. Tive a opor-
tunidade de poder debater e alertar os 
meus colegas sobre o perigo que elas 
trazem para a nossa vida, tanto pessoal 
quanto profissional, afinal não precisa-
mos delas para ser feliz”.

ENCONTRO INAUGURAL

Aprendizes atentos à explicação da 
educadora sobre o primeiro emprego

Adolescentes se reuniram por 
videochamadas para debater sobre o 
uso e abuso de álcool e outras drogas
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Assprom oferece curso on-line de 
Língua Portuguesa - Reflexão e Prática

Adolescentes trabalhadores, da capital e 
interior, participaram, no período de 22 a 
26/02/2021, do curso de ‘Língua Portu-
guesa - Reflexão e Prática’ na modalidade 
on-line, considerando as medidas de dis-
tanciamento social, devido à pandemia da  
COVID-19. 

Durante o curso, os conteúdos e ativi-
dades tiveram como principais objetivos 

desenvolver habilidades no uso da língua 
portuguesa, refletir sobre suas variações 
e sobre a adequação linguística, contri-
buindo para a melhora da comunicação 
falada e escrita dos adolescentes, auxi-
liando no seu desenvolvimento no am-
biente de trabalho. “O curso vai me ajudar 
100% no meu crescimento profissional. 
Gostei de todos os assuntos abordados, 

Premiação aconteceu, virtualmente, no dia 10 de dezembro

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

porém as aulas de “Sinais de Pontuação 
e de Fala e Escrita” foram as que me cha-
maram mais a atenção. Todos os tópi-
cos estudados foram ótimos. O formato 
de formulário na plataforma foi muito 
bom para o envio das atividades. Eu, em 
particular, simpatizo muito com a escrita 
e com o curso tive a oportunidade de re-
ver erros para melhores acertos”, conta a 
adolescente trabalhadora Aryane de Oli-
veira Inácio, do Fórum de Mantena.

De acordo com as educadoras sociais 
Alenir Silva e Giselle Maia, “todos os ado-
lescentes destacaram-se de alguma for-
ma, seja pela dedicação e compromisso, 
seja pela forma de interação com a tur-
ma ou pelo desempenho nas atividades”.Encontro on-line com os adolescentes pela platafoma 

Google Meet, no primeiro dia do curso, para conhecer os 
participantes, explicar sobre a atividade e esclarecer dúvidas  

Cursos profissionalizantes on-line

A Assprom disponibiliza diversos cursos 
e atividades on-line para os adolescentes 
e jovens. Não perca!

Confira todos os cursos disponíveis no 
setor de cursos da Assprom. Todo mês, 
um curso diferente! Dúvidas? Entre em 
contato pelo telefone (31) 3263-1589 ou 
e-mail secretariadifop@assprom.org.br.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
 ESCOLARES 2021

• • APENAS APENAS pelo WhatsApp: (31) 99557-4981 ou  pelo WhatsApp: (31) 99557-4981 ou  
e-mail:  acompanhamentoescola@assprom.org.bre-mail:  acompanhamentoescola@assprom.org.br

até  dia  08/04!!

• • DECLARAÇÃO ESCOLAR OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DECLARAÇÃO ESCOLAR OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO do Ensino do Ensino 
Médio, caso o aluno tenha concluído em 2020.Médio, caso o aluno tenha concluído em 2020.

O  que  deve  ser  entregue?

como  deve  ser  entregue?

MAIS INFORMAÇÕES: (31) 3207-5609/5610/5611 



Acima, turma de aprendizes da parceria Assprom/SLU durante 
o curso de Planejamento de Vida; 
ao lado, aprendizes participam de atividades de orientação 
profissional nas dependências da Assprom e em casa
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REPORTAGEM  DE  CAPA

Parceria ASSPROM e SLU beneficia 51 aprendizes
A Assprom e a Superintendên-

cia de Limpeza Urbana (SLU/
PBH) firmaram Termo de Co-

laboração para capacitar 51 apren-
dizes em situação de vulnerabilida-
de social, por meio do Programa de 
Aprendizagem Auxiliar de Escritório, 
objetivando sua inclusão no mundo 
do trabalho, conforme preceitua o art. 
203, inciso III, da Constituição Federal. 
A iniciativa contempla jovens de 16 a 
22 anos, que estejam estudando ou já 
concluíram o Ensino Médio. 

Durante o programa, a Assprom de-
senvolve conteúdos de educação am-
biental e ações que vão desde a eta-
pa de Orientação Inicial, que recebe o 
adolescente e o prepara para o am-
biente de trabalho; Acompanhamento 
Profissional, com o objetivo de apoiar 
e orientar os adolescentes no am-
biente de trabalho e junto às famílias; 
Formação e Orientação Profissional, 

com cursos profissionalizantes e ati-
vidades diversas; Acompanhamento 
Escolar, que dá suporte ao jovem pa-
ra o seu desempenho e promoção na 
escola; Atividades Complementares, 
que possibilita acesso ao atendimento 
odontológico e às atividades socioe-
ducativas, culturais, de lazer, esporti-
vas e sociais. Ao final, os jovens tam-
bém têm a possibilidade de participar 
do Projeto Novo Emprego (Pronem) 
sendo encaminhado para novas vagas 
de emprego disponíveis no mercado 
de trabalho. 

O programa tem duração de 16 meses, 
período em que o aprendiz receberá 
todos os benefícios, que incluem salá-
rio, vale-transporte e de alimentação e 
seguro de vida. 

Para o presidente da Assprom, Carlos 
Cateb, a parceria com a SLU é uma 
grande oportunidade de inclusão: “Es-
te programa obedece aos critérios le-

gais da legislação da aprendizagem, 
fazendo a articulação entre formação 
profissional e trabalho. É uma iniciati-
va fundamentada na Lei de Aprendiza-
gem e colabora para que a SLU abra as 
portas para jovens em vulnerabilidade 
social para conhecerem o cotidiano do 
mundo corporativo. Não temos dúvida 
de que essa parceria com a SLU con-
tinuará crescendo e desenhando um 
caminho de sucesso na vida de cada 
jovem”.

A aprendiza Maria Eduarda Sabino 
ressalta a importância deste trabalho: 
“Resolvi participar de um Programa de 
Aprendizagem porque queria ajudar 
em casa e me desenvolver profissio-
nalmente. A aprendizagem é uma óti-
ma chance de ganhar prática, porque a 
maioria dos jovens que não consegue 
um emprego é por falta de experiência. 
Estou aprendendo bastante e o meu 
maior ganho foi conseguir o primei-



Assprom promove capacitação profissional para os
 aprendizes, por meio de cursos on-line, durante a pandemia  
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Fotos: Arquivo Pessoal

Parceria ASSPROM e SLU beneficia 51 aprendizes
ro emprego. O mercado de trabalho 
precisa de mão de obra qualificada e 
aqui conseguimos uma boa formação. 
Agradeço à Assprom e a SLU por essa 
oportunidade”. 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

Estabelecido pela Lei 10.097, de 
19/12/2000, o Programa de Aprendi-
zagem prevê a execução de atividades 
teóricas e práticas, sob a orientação de 
entidade qualificada em formação téc-
nico-profissional metódica, com especi-
ficação do público-alvo, dos conteúdos 
programáticos a serem ministrados, do 
período de duração, da carga horária 
teórica e prática, de mecanismos de 
acompanhamento, avaliação e certifi-
cação do aprendizado, observando os 
parâmetros estabelecidos na Portaria 
MTE nº 723, de 23/04/2012, alterada pe-
la Portaria MTB nº 634, de 09/08/2018.

“É muito importante e válida a par-
ceria existente entre a Superinten-
dência de Limpeza Urbana (SLU/
PBH) e a Associação Profissiona-
lizante do Menor (Assprom), com 
relação ao Programa de Aprendiza-
gem, uma vez que todos os partici-
pantes são jovens em situação de 
risco e vulnerabilidade social. 

Percebo, por meio dos relatórios 
enviados pela Assprom, os exce-
lentes resultados. Mesmo enfren-
tando a pandemia da COVID-19, o 
Programa de Aprendizagem está 
acontecendo, os adolescentes es-
tão realizando cursos e se capaci-
tando cada vez mais. 

A oportunidade de inclusão social é 
muito significativa e, com certeza, 
capaz de modificar para melhor a 

#PARCERIA DE SUCESSO
vida e as perspectivas dos jovens 
que integram o Programa”.
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FLORENÇA MONTINI
Gerente de Recursos Humanos da SLU 

e Gestora do Termo de Colaboração  
celebrado entre a SLU e a Assprom



INFOR. dacom@assprom.org.br          31 3263-1586/98787-0990

INFOR. dacom@assprom.org.br          31 3263-1586/98787-0990

8 MARÇO 2021

Assprom e Fundação João Pinheiro 
preparam adolescentes para o Enem 2021

Educadoras realizam reunião on-line sobre o eZAPe!
CAPACITAÇÃO

de março a novembro, de segunda a sexta-
-feira, entre 17h30 e 21h30, até que o re-
torno às atividades presenciais seja seguro 
para estudantes e professores. 

A adolescente trabalhadora Waleska Da-
nielle Lima pretende cursar Psicologia e 
acredita que o cursinho é uma ótima opor-
tunidade para conseguir passar no Enem. 
“Acho que o ensino médio da minha esco-
la não foi suficiente. Têm matérias que o 
Enem cobra que não estudei a fundo e o 
cursinho vem para nos ajudar neste mo-
mento. Acho importante os exercícios que 
os professores passam e os monitores nos 
tiram dúvidas, isso é muito válido. Agora é 
focar e dedicar para realizar uma boa prova 
no final do ano”, ressalta. 

EDUCAÇÃO

OPORTUNIDADE
A parceria da Assprom com a EG/FJP 
permite que sejam reservadas 20 vagas 
para os adolescente e a seleção é feita 
por técnicos da Associação. As inscrições 
são abertas sempre no mês de janeiro e 
são encerradas assim que as vagas são 
preenchidas. 

As outras 20 vagas são abertas a comu-
nidade e atende jovens e adultos que es-
tudaram em escola pública e que tenham 
interesse em prestar o Enem. 

Mais informações: 
educar.cursinho@gmail.com 

A Assprom desenvolve uma parceria com 
a Escola de Governo da Fundação João Pi-
nheiro (EG/FJP) e oferece o Curso Prepa-
ratório para o ENEM para os adolescentes 
trabalhadores e aprendizes. O projeto, co-
nhecido como “Cursinho Educar”, amplia 
as chances de ingresso de adolescentes e 
jovens de escolas públicas em cursos do 
ensino superior. 

Devido à pandemia do coronavírus, o cur-
sinho, que antes era totalmente presencial, 
está se adaptando para acontecer de for-
ma on-line. “O Cursinho Educar acontece 
desde 2014. Com o início da pandemia da 
Covid-19 e a suspensão das atividades 

presenciais tivemos que adaptar aulas e 
monitorias para oferecê-las virtualmente 
e pensar em atividades extras de suporte 
aos estudantes para facilitar a adaptação a 
esta nova realidade. A Assprom neste pro-
cesso de adaptação foi parceira da EG/FJP 
compreendendo as dificuldades geradas 
com o novo formato de aulas e monitorias, 
além de somar esforços para atender os es-
tudantes da melhor forma. Estou confiante 
nessa nova metodologia”, explica o ges-
tor em Ciência e Tecnologia da Fundação 
João Pinheiro, Roberto Eduardo Santos.  

Nesta edição, as aulas e monitorias estão 
acontecendo de forma virtual, no período 

Primeira reunião on-line do Cursinho Educar, realizada em 23/02/21

Reunião on-line 
sobre o início 
das atividades 
do Programa 
eZAPe! - Virtudes 
Empreendedoras 
2021

As educadoras sociais da Assprom rea-
lizaram, no dia 10/03/2021, uma reunião 
on-line para discutir as alterações no mo-
do de aplicação do Programa eZAPe! - Vir-
tudes Empreendedoras (executado em 
parceria com o IAMAR) e os próximos pas-
sos do programa. O intuito foi analisar os 
conteúdos e verificar novas abordagens e 
reflexões para serem trabalhados com os 
adolescentes.

“O programa foi adaptado para o modo 
100% remoto onde as turmas terão vi-
deoaulas transmitidas ao vivo, conforme 
cronograma. Foram apresentadas as fer-
ramentas a serem utilizadas no novo for-
mato e as alterações gerais da plataforma 

disponibilizada pelo IAMAR”, explica a 
educadora social, Manuela Fonseca.

Nos dias 26/03 e 01/04, as educadoras 
irão participar da Formação On-line de 

Educadores promovida pelo IAMAR para 
atualizar procedimentos e capacitar novos 
educadores. 



Qual é o seu talento?
Qual é o seu talento?
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Associação Profissionalizante do MenorAssociação Profissionalizante do Menor

Se você manda bem na música, na 

dança, no teatro ou possui qualquer 

outra manifestação artística, esse projeto 

é a sua chance de revelar o seu talento!

Para participar, preencha a ficha de inscrição 

disponível no link forms.gle/kPoCZCJc6M6M3Xdq6 

Inscrições abertas por tempo indeterminado!

O atendimento está sendo realizado pelo WhatsApp!

*SOMENTE PARA ADOLESCENTES DA ASSPROM
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HISTÓRIA DE VIDA

ESPAÇO JOVEM

PRISCILA RAMOS LIMA (foto), 28 
anos, conta com orgulho como foi 
sua trajetória profissional como 
adolescente trabalhadora 

“A preparação que tive por meio da 
Assprom foi uma dádiva em minha vida”

Arquivo pessoal

JORNAL DA ASSPROM: Como foi seu  
ingresso na Assprom?

PRISCILA LIMA: Ingressei num momento 
bem complicado para minha família, pois 
não tinha outra renda fixa na casa. Come-
cei como adolescente trabalhadora atuan-
do na Associação Mineira de Reabilitação 
(AMR) porém, devido à minha dificuldade 
de locomoção por uma deficiência neuro-
lógica, procurei uma viabilidade de serviço 
na região central e a Assprom conseguiu 
uma vaga para mim no Projeto Novo Em-
prego (Pronem). Era maravilhoso trabalhar 
dando suporte aos outros jovens que se 
desligaram por término de contrato. Foi 
uma grande experiência! 

JORNAL DA ASSPROM: E após o seu 
desligamento, como foi sua trajetória?

PRISCILA LIMA: Após a Assprom, 
empreguei na empresa Laboratório 
Geraldo Lustosa, para uma vaga de 
arquivista. Permaneci lá por dois anos e fui 
para o Sesc/Minas. Concluí a Faculdade 
Tecnológica em Gestão de Recursos 
Humanos, participei de um processo 

o mercado de trabalho. Aprendemos sobre 
cumprimentos de regras, como nos portar, 
ter disciplina e tudo isso acrescentou para 
me tornar a profissional que sou hoje. Os 
projetos transformam vidas. A preparação 
que tive por meio da Assprom foi uma dá-
diva em minha vida.

JORNAL DA ASSPROM: Quais são seus 
planos pessoais e profissionais?

PRISCILA LIMA: No campo profissional, 
no prazo de 10 anos, pretendo cursar uma 
nova graduação em Psicologia, atuar na 
área de Psicologia Infantil, à princípio. No 
pessoal, conquistar uma casa própria, 
ter um projeto social, casar, ver meu filho 
realizando uma graduação. 

JORNAL DA ASSPROM: Que mensagem 
você deixa para a Assprom?

PRISCILA LIMA: Obrigada por acreditar 
em mim! Agradeço pelas oportunidades 
abertas em aprender, desenvolver e 
capacitar. Como benção na minha vida, 
espero que outros adolescentes e jovens 
também tenham essa oportunidade. 
Agradeço o apoio de todos os profissio-
nais, em especial à Flávia Campos e 
Fabíola, que me ajudaram sempre. Tenho 
um carinho enorme por essa Associação. 
Que Deus ajude cada um de vocês em 
meio a esse cenário que estamos vivendo!

seletivo no ano passado, no setor de 
Eventos do Sesc/Minas, e permaneço lá 
até hoje.

JORNAL DA ASSPROM: O que você acha 
dos programas de inclusão da Assprom?

PRISCILA LIMA: Extremamente importan-
tes para todos os adolescentes em situa-
ção de vulnerabilidade social. A Assprom 
foi algo maravilhoso que aconteceu na mi-
nha vida, me abriu portas, me fez enxergar 

Soul Soul 
ArtistaArtista

ProjetoProjeto
*Foto tirada antes da pandemia da COVID-19

Educadoras realizam reunião on-line sobre o eZAPe!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLD-gFzZOUh6QaTXBFsMHCGkYAWASC-Lch5B0PZ7fteGU87g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLD-gFzZOUh6QaTXBFsMHCGkYAWASC-Lch5B0PZ7fteGU87g/viewform


10

CONSCIENTIZAÇÃO
PARTICIPE 

DESSA 
CORRENTE 

DO BEM!Assprom promove campanha 
CORES DO BEM 2021

Outubro rosa, novembro azul, ja-
neiro branco. Certamente, você 
já ouviu falar em alguma des-

sas campanhas voltadas à prevenção 
de doenças, não é mesmo? Em nosso 
calendário, todos os meses do ano 
possuem cores específicas e é mar-
cado por tonalidades que buscam 
chamar a atenção e conscientizar as 
pessoas sobre a importância de cui-
darmos da saúde e priorizar a nossa 
qualidade de vida.

Considerando a prevenção uma prio-
ridade, a Assprom, em parceria com 
as Secretarias Municipal e Estadual de 
Saúde de Minas Gerais, busca alertar 
a sociedade do controle de doenças, 
por meio da campanha “Cores do Bem 
2021”, realizando ampla divulgação 
em ações de prevenção para destacar 
o mês, a cor, o símbolo em solidarie-
dade às lutas das pessoas. 

Todos os meses, a Assprom compar-
tilha informações, mobiliza adoles-
centes e jovens, empregados, parcei-
ros, diretores e população em geral 
sobre a importância de se procurar 
as Unidades de Saúde para o contro-
le das diferentes doenças, realizando 
exames, diagnóstico precoce e práti-
cas de prevenção.

SOBRE A CAMPANHA
Em 2021, a Assprom escolheu a úl-
tima quinta-feira de cada mês para 
apoiar todas as campanhas de cons-
cientização. A ideia é que, neste dia, 
todos transmitam uma mensagem de 
apoio à causa, com cartazes, placas 
ou gestos ou se vestindo com as co-
res daquele mês.

Internamente, com a equipe da As- 
sprom, estão sendo realizados, desde 
janeiro, registros fotográficos que são 
postados nas redes sociais. Mas, você 
também pode demonstrar seu apoio, 
tirando fotos, gravando depoimen-
tos e marcando a Assprom nas redes 
sociais ou enviando para a equipe de 
comunicação. Todas as fotos envia-
das serão postadas em nossas redes 
mostrando como é importante essa 
corrente do bem. 

INFORMAÇÃO
Apesar de ainda não existir um calen-
dário oficial sobre as cores dos meses, 
as campanhas são cada vez mais co-
nhecidas, divulgadas e abraçadas pe-
las pessoas ao redor do mundo. Por 
isso, é tão importante o conhecimento 
dessas causas e ter a maior quanti- 
dade de informações e engajamento 
às ações. 

HISTÓRIA DO LACINHO
*Em 1917, durante uma homena-
gem aos soldados americanos, 
a música “Round Her Neck 
She Wears a Yellow Rib-
bon” foi cantada. Baseada  
na música, a mulher  
de um dos soldados que 
estava refém em outro 
país pendurou vários laços 
amarelos nas árvores para 
mostrar a saudade que tinha  
do marido. 

*No ano de 1991, o grupo  
Visual Aids adaptou o  
laço, agora na cor  
vermelha, para  
representar a 
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luta contra a doença. O objetivo então 
tornou-se a conscientização da po-
pulação e a divulgação das necessi-
dades dos que vivem com a doença. 
O vermelho foi escolhido por causa 
de sua ligação ao sangue e à idéia de 
paixão.

*No final da última década do século 
XX, o laço rosa aparece como símbolo 
do combate ao câncer de mama du-
rante o mês de outubro. A campanha 
nasceu nos Estados Unidos e rapi-
damente conquistou vários países. 
Posteriormente, várias instituições 
passaram a colorir seus prédios com 
luzes cor de rosa, em apoio ao movi-
mento. 

*Com a grande repercussão do 
laço rosa, o laço azul aparece co-
mo símbolo da luta contra o cân-
cer de próstata que acomete os  
homens. A data é comemorada du-
rante todo o mês de novembro e bus-
ca conscientizar a população mascu-
lina sobre a importância de realizar o 
exame de próstata. 

SAIBA MAIS SOBRE AS 
AÇÕES E CAMPANHAS 

NAS REDES SOCIAIS 
OFICIAIS DA ASSPROM.

CURTA, COMENTE E 
COMPARTILHE!



11MARÇO 2021

Desafios pós-pandemia 
pode acarretar diversas consequências. 
Segundo a psicóloga Maria Lídia Santos 
“os impactos podem ser variados em suas 
manifestações e intensidades. As mais co-
muns são manifestações ansiosas, que se 
caracterizam por preocupações intensas 
e  contínuas, com pensamentos negativos 
voltados para o futuro. Também podem 
surgir comportamentos obsessivos-com-
pulsivos, tais como temor grave de conta-
minação, com isolamento e higienização 
exagerada.” 

Ainda, de acordo com a psicóloga, mui-
tas pessoas têm ou adquiriram crises de 
ansiedade e a alternativa é buscar tipos 
de diversão e socialização com os mais 
próximos. “Atividades variadas e prazero-
sas junto com os pais, irmãos, avós e ou-
tros membros da família, em casa ou nos 
ambientes mais isolados que frequentem. 
O  isolamento tornou-se muito mais pro-
longado do que todos poderiam supor, por 
isso é importante dedicar-se tanto às ati-
vidades estimulantes, como brincadeiras 
coletivas e jogos”, destaca.  

Já no que diz respeito à vacina e o retorno 
às atividades presenciais, a psicóloga sa-
lienta que ainda serão necessários vários 
cuidados com a saúde e, principalmente, 
com a vida social. O chamado novo nor-
mal vai chegar e a nossa vida social, estu-
dantil e coletiva não será mais a mesma. 
“As pessoas ainda irão precisar tomar 
todos os cuidados preventivos, pois é in-
certo quando poderemos sair novamente 
sem máscaras no rosto, quando as aulas 

A pandemia do coronavírus trouxe inúme-
ros desafios. Muitas dúvidas ainda pairam 
no ar e não se sabe muito bem como se-
rá a vida pós-pandemia, apesar de temos 
certa noção de que nada será como antes. 
Com a chegada da vacina ainda há muita 
esperança de um futuro melhor, mesmo 
que incerto. Contudo, marcas serão dei-
xadas para toda a vida, e, isso não inclui 
somente as perdas nessa complicada ba-
talha contra a COVID-19. 

Hoje em dia a tecnologia tem ajudado bas-
tante a nos comunicarmos com mais efi-
cácia, um dos exemplos é o home office, 
que consiste no trabalho remoto através 
de meios tecnológicos e salvou muitos 
empresários e empregados durante o perí-
odo de isolamento social. Além disso, a po-
pulação mundial está mais cuidadosa do 
que nunca, usando álcool em gel para se 
prevenir, não somente do vírus, mas tam-
bém de outros germes e bactérias, sendo 
um hábito que pode e deve perdurar até 
depois da pandemia. Outra consequência 
também gerada durante esses tempos di-
fíceis foi a empatia com o próximo, como 
podemos muitas vezes presenciar em no-
ticiários e outros meios de comunicação, 
atos caridosos, tais como auxílio aos ido-
sos que vivem sozinhos e não podem sair, 
por exemplo, para comprar algo necessá-
rio para suas vidas. 

Nesses tempos em que devemos perma-
necer em casa, as escolas, cursinhos e 
faculdades fecharam as portas o que tem 
sido desafiador para os estudantes, e isso, 

presenciais irão voltar, quando  todos os 
espaços de lazer, como shopping centers, 
parques, baladas, entre outros, poderão 
funcionar plenamente e com capacidade 
total. Por isso e pela prevenção à saúde, é 
importantíssimo termos esses cuidados. 
Seja na hora de cumprimentar alguém, du-
rante as refeições, após chegar em casa, 
etc. A pandemia pode deixar marcas ruins, 
mas será o esforço de bilhões de pessoas 
em conjunto para deter o vírus que preva-
lecerá no final”, salienta.

Cabe a nós, como cidadãos, fazermos a 
nossa parte, para que essa nova realida-
de seja a mais próxima possível da rotina 
normal. Cuidando da gente, estamos cui-
dando do outro! 

NOSSA  VOZ

Psicóloga Maria Lídia Santos

*Página produzida pelos aprendizes que participam do Projeto Jovens 
Jornalistas da Assprom, em parceria com o Centro Universitário UNA

SAIBA MAIS SOBRE AS 
AÇÕES E CAMPANHAS 

NAS REDES SOCIAIS 
OFICIAIS DA ASSPROM.

CURTA, COMENTE E 
COMPARTILHE!
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GALERIA ESPECIAL

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

                                    MARÇO 2021

CAMPANHA COVID-19

www.assprom.org.br Assprom (Oficial)

asspromoficial Assprom Oficial

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES DA ASSPROM! 

ADOLESCENTES E JOVENS,
Confiram em nosso site, no link 
www.assprom.org.br/coronavirus, 
a cartilha com várias orientações 
sobre o coronavírus. 

http://www.assprom.org.br/coronavirus

