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PARCERIA DE SUCESSO: 
Câmara Municipal de Rio 
Vermelho e Assprom assinam 
contrato para inclusão de 
50 adolescentes e jovens no 
mercado de trabalho 

(Da esq. para a dir.) Presidente da 
Assprom, Carlos Cateb, se reúne 
com o Procurador-Geral de Justiça 
de Minas Gerais, Jarbas Soares 
Júnior, para tratar sobre a expansão 
da parceria no interior do Estado
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Procuradoria Geral de Justiça e ASSPROM promovem 
qualifi cação profi ssional e formação integral para centenas 

de adolescentes e jovens no interior de Minas Gerais

MPMG E ASSPROM
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Movimento "Um 
Milhão de Máscaras" 
doa 1000 máscaras 
para jovens e famílias 
da Assprom da capital 
e do interior de Minas

Elmir da Silva Lacerda, 57 anos, emocionado, conta sua trajetória na 
Assprom e até se aposentar na carreira de Policial Civil, em 2010

página 9



2 ABRIL/JULHO 2021

EDITORIAL

Esta é uma publicação da Associação Profi ssionalizante do Menor de BH - AsspromEXPEDIENTE Rua dos Guajajaras, 43 - Boa Viagem - CEP 30180-103 Belo Horizonte/MG - Telefone: (31) 3263-1500

Redação, Diagramação e Arte: Jeidy Oliveira 

Revisão: Jeidy Oliveira (14467/MG) e Thiago Torres

Fotografi as: Acervo Assprom

Foto de Capa: Divulgação ASCOM/MPMG

Ilustrações: Freepik.com

Tiragem: 4000 exemplares

Impressão e acabamento: EGL Editores

Fale conosco: comunicacao@assprom.org.br Site: www.assprom.org.br

JOSÉ EUSTÁQUIO DE BRITO - VICE-PRESIDENTE DA ASSPROM

A PANDEMIA E OS JOVENS

No momento em que escrevo esse editorial, o nú-
mero de vítimas em decorrência da pandemia 
da COVID-19 em nosso país ultrapassa a trági-

ca cifra de 550 mil óbitos. A crise sanitária que se instau-
rou sobre o planeta ao longo de pouco mais de um ano 
tem apresentado características distintas em função 
de processos históricos, políticos, econômicos, sociais 
e culturais desiguais que fazem com que os efeitos da 
pandemia sejam mais ou menos trágicos considerando 
as particularidades de cada país. 

Embora estejam em curso um conjunto de iniciativas 
no âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS) no 
sentido de implementar ações coordenadas visando ao 
enfrentamento da pandemia, temos observado os in-
sufi cientes efeitos práticos alcançados até o momento. 
Um exemplo desse limite é a questão da desigualdade 
na distribuição das vacinas. A OMS estima que cerca de 
90% das pessoas em quase 70 países de baixa renda 
terão poucas chances de serem vacinadas ao longo 
desse ano.

Porém, os efeitos da pandemia se fazem presentes em 
todas as dimensões de nossas vidas e não se restrin-
gem à área da saúde, embora seja essa a dimensão mais 
evidenciada na crise. Sinais de alerta têm sido apresen-
tados em diversas áreas de modo a refletir sobre as im-
plicações da pandemia na vida social. Dias atrás, ao me 
deparar com um estudo coordenado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), evidenciou-se a situa-
ção das juventudes mundo a fora. De acordo com o di-
retor geral da OIT, Guy Ryder, “a pandemia está infligindo 
vários choques aos jovens. Ela não só destrói seus em-
pregos e suas perspectivas profi ssionais, mas também 
compromete sua educação e sua formação e tem reper-
cussões graves sobre o seu bem-estar mental."

Essa constatação acerca dos efeitos da pandemia so-
bre os jovens reflete sobre questões que repercutem na 
missão institucional da Assprom. A inserção no mundo 

do trabalho de ado-
lescentes e jovens de 
famílias em situação 
de vulnerabilidade e 
risco social tem si-
do a estratégia de 
promoção social im-
plementada pela As-
sprom ao longo de 
sua história. Essa 
forma de promoção 
social pelo trabalho 
deve estar articulada 
à perspectiva de formação que assegure o direito à edu-
cação, à formação profi ssional e ao bem-estar de adoles-
centes e jovens conforme exigências éticas e preceitos 
consagrados pelas normas legais vigentes em nosso país. 

Nesse sentido, a ampliação e fortalecimento das parce-
rias institucionais, visando à afi rmação da missão institu-
cional nesse contexto de pandemia, têm sido compreen-
didos pela Diretoria da Assprom como um compromisso 
compartilhado da mais alta relevância social, política e 
econômica. Nesse contexto de pandemia, esse compro-
misso cria condições para que adolescentes e jovens se 
mobilizem para o desenvolvimento de ações solidárias 
em suas comunidades de origem visando ao enfrenta-
mento da pobreza e da fome que, infelizmente, se mani-
festam de forma ampliada entre nós.

As restrições impostas pela pandemia às atividades pre-
senciais têm impulsionado o desenvolvimento de um 
programa diversifi cado de ações educativas a distância 
com o intuito de dar sequência ao trabalho de formação 
desenvolvido pela Assprom. Essa edição do Jornal da 
Assprom aborda essas e outras ações que considera-
mos como parte de um conjunto de iniciativas que tem o 
propósito de incidir sobre esse contexto de modo a con-
tribuir para a construção de uma sociedade mais justa.
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PARCERIA  DE  SUCESSO

ASSPROM E CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 

Contrato fi rmado promove a inclusão de 50 
adolescentes trabalhadores no mercado de trabalho
A Câmara Municipal de Rio Vermelho as-
sinou, no dia 07 de julho, contrato com 
a Assprom para realização do Programa 
Adolescente Trabalhador no município. 
O contrato foi assinado pelo Presidente 
da Assprom, Carlos Cateb e o Presidente 
da Câmara, Jairo Claudino de Souza.

Estiveram também presentes o Prefeito 
e Vice-Prefeito do município de Rio Ver-
melho, Marcus Vinícius Dayrell de Olivei-
ra e Djalma de Oliveira; os Vereadores 
Dilton Antônio Simão e Daniel Francisco 
de Souza; além do Procurador da Câma-
ra Municipal, Gabriel Salema. 

O contrato tem vigência de sessenta 
meses para a contratação de 50 ado-
lescentes trabalhadores. A expectati-
va é promover a inclusão de 10 jovens 
a cada ano. Os primeiros participantes 
irão atuar, a partir de setembro, nas de-
pendências da Câmara, desenvolvendo 
atividades administrativas. A Assprom 
será responsável pela formação pessoal 
e profi ssional dos jovens e a Câmara irá 
fornecer a capacitação prática. 

Para Carlos Cateb é uma parceria gratifi -

cante: “A Assprom parabeniza a iniciativa 
da Câmara Municipal de Rio Vermelho 
em promover acesso e oportunidades 
para a qualifi cação e formação integral 
dos jovens e adolescentes do Município e 
contribuir com a orientação para o teste 
vocacional e o desenvolvimento profi s-
sional. Tenho certeza que esta Parceria 
será duradoura e coroada de grande su-
cesso para a população”. 

O Presidente da Câmara, Jairo Claudino 
de Souza, enfatiza que essa Parceria irá 
transformar vidas com a inclusão de jo-
vens no mundo do trabalho: “A excelência 
no trabalho da Assprom mudará de fato 
vidas e famílias em nosso município, pro-
porcionando dias melhores aos jovens 
munícipes com o Programa Adolescen-
te Trabalhador. A expectativa é de que o 
jovem fi que preparado para uma melhor 
inserção no mercado de trabalho, munido 
de conceitos adequados de cidadania e 
de desenvolvimento profi ssional e pes-
soal. Sendo assim, sentimos ventos de 
mudança e inclusão direcionando os jo-
vens para um caminho do bem, median-
te programas que outrora era um sonho, 

hoje se torna uma realidade”.

Na ocasião, o Prefeito Marcus Vinícius 
de Oliveira e Vice-Prefeito Djalma de 
Oliveira visitaram a Assprom com o ob-
jetivo de conhecer melhor os projetos 
da Associação e ampliar os postos de 
trabalho na região. O Assessor Técnico, 
Márcio Caldeira, acompanhado da Ges-
tora de Contratos e Convênios, Gisele 
Boncompagni, apresentaram as depen-
dências da instituição e tiraram as dúvi-
das. “A Assprom está de parabéns pelo 
belo trabalho desenvolvido! Vim conhe-
cer a entidade, enquanto prefeito, e fazer 
deste momento oportuno para estender-
mos essa parceria dentro da Prefeitura 
de Rio Vermelho. Em breve, certamente, 
estreitaremos os laços”, conta Marcus 
Vinícius de Oliveira.

SAIBA MAIS

Se você é adolescente ou jovem de Rio 
Vermelho e quer participar do Programa 
Adolescente Trabalhador, procure a Secre-
taria de Assistência Social para saber mais 
informações ou ligue (33) 99848-3679.

SAIBA MAIS

Se você é adolescente ou jovem de Rio 
Vermelho e quer participar do Programa 
Adolescente Trabalhador, procure a Secre-
taria de Assistência Social para saber mais 
informações ou ligue (33) 99848-3679.

(esq. p/ dir.) Gestora de Contratos e Convênios da Assprom, Gisele Boncompagni; Presidente da Câmara, Jairo Claudino 
de Souza; Assistente de Coordenação da Divisão de Contratos e Convênios, Riza Helena; Prefeito e Vice-Prefeito de 
Rio Vermelho, Marcus Vinícius Dayrell de Oliveira e Djalma de Oliveira; Assessor Técnico da Assprom, Márcio Caldeira; 
Procurador da Câmara, Gabriel Salema; Presidente da Assprom, Carlos Cateb; Superintendente de Educação para o 
Trabalho da Assprom, Rosânia Teles; e os vereadores Dilton Antônio Simão e Daniel Francisco de Souza (abaixo)
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SAÚDE E BEM-ESTAR

13ª Meia Maratona de BH Live Run

Aprendizes da MRV participam 
do projeto "Caixa de Ferramentas"

Você já ouviu falar no projeto “Caixa de 
Ferramentas: construindo espaços de 
escuta e acolhimento entre educadores 
e jovens”? Trata-se de uma metodolo-
gia segura e estruturada, oferecida pela 
ASEC Brasil | Movimento Saber Lidar, 
que apoia educadores(as) na facilitação 
de rodas de conversa acolhedoras e pro-
motoras de Saúde Mental e Emocional 
de adolescentes e jovens.

Visando o bem-estar dos adolescentes 
durante a pandemia, no mês de abril, 
a Assprom iniciou a aplicação deste 
projeto com os aprendizes. Foram oito 
encontros, com duração de uma hora, 

sempre às terças-feiras. “A ênfase des-
sa ação está em promover um ambiente 
acolhedor, com um espaço aberto para 
o jovem falar. É muito importante, ainda 
mais neste momento de pandemia, os 
jovens terem um local em que possam 
ser ouvidos e sair mais confi antes quan-
to ao próprio comportamento diante de 
um problema e mais seguros quanto aos 
seus sentimentos”, conta a educadora 
social, Manuela Fonseca.

No dia 28/06, aconteceu o encerramento 
do projeto e os participantes comemora-
ram a experiência. O aprendiz Luiz Felipe 
Tavares achou o projeto muito impor-

Jovens relatam suas experiências durante o encerramento do Projeto 

Neste ano, a maratona está apoiando as 
ações voltadas para o Combate ao Tra-
balho Infantil incentivadas pelo Minis-
tério Público do Trabalho (MPT) e seus 
parceiros. 

Mais informações pelo site da TBH 
Esportes www.tbhesportes.com.br, no 
link "Eventos 2021".

Os aprendizes Saulo Quirino, Laira Lúcia 
Silva, Gustavo Ferreira e Ryan Souza se 
reúnem, todos os sábados, com a edu-
cadora social, Rosiane Alves, para se 
prepararem para a 13ª Meia Maratona 
Internacional de BH Live Run. O evento, 
promovido pela TBH Esportes, está pre-
visto para o dia 25 de julho. 

Apresentação do projeto Foto ArtApresentação do projeto Foto Art
Jovens se preparam, aos sábados, nos arredores 
da Cidade Administrativa de Minas Gerais

tante. “Com esses encontros, podemos 
pensar e repensar as nossas atitudes e 
ver se o que estamos fazendo realmen-
te é certo ou se podemos mudar nossas 
ações para chegar ao mesmo resultado 
ou a outro melhor. Pudemos, também, 
interagir, conversar e quebrar o gelo entre 
os nossos colegas e a nossa educadora 
social. Foi muito bom!” 

A aprendiza Júlia Sthefany do Nasci-
mento concorda com o colega. "Foram 
experiências muito diferentes, que fi ze-
ram o meu dia melhor. Aprendi a lidar 
com algumas coisas que eu não sabia, 
tive bons conselhos. Este espaço de diá-
logo é  muito importante, principalmente 
neste momento em que vivemos, em que 
estamos mais isolados. Todas as con-
versas me fi zeram muito bem, pena que 
o projeto acabou”. 

MOVIMENTO SABER LIDAR

Com o objetivo de compartilhar dicas, 
histórias e, especialmente, boas práticas 
no cuidado à saúde, o ASEC Brasil – Mo-
vimento Saber Lidar disponibiliza vários 
artigos em seu blog com especialistas 
de várias áreas e diversos temas ligados 
à saúde e ao bem-estar da população. 
Também tem um espaço para interação 
entre os seguidores, que podem escla-
recer dúvidas e sugerir temas, além de 
poderem compartilhar suas experiên-
cias. Informações: info@asecbrasil.org.br/
www.movimentosaberlidar.org.br 
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PREMIAÇÃO

Apresentação do projeto Foto Art

Educadoras sociais 
da Assprom 
recebem prêmios 
com suas histórias 
inspiradoras

Educadoras sociais da Assprom são 
premiadas pelo Instituto Alair Martins
As educadoras sociais Rosiane Alves, 
Noara Lacerda, Glauciene Gonçalves, 
Jéssica Macedo e Hélia Rodrigues fize-
ram parte da comemoração do aniversá-
rio de 16 anos do Instituto Alair Martins 
(IAMAR) e arrasaram com suas histórias 
inspiradoras. Elas ficaram entre as 16 his-
tórias mais curtidas e ganharam prêmios.

Conforme ressaltado pelo IAMAR, a par-
ticipação dos educadores parceiros com 
seus relatos inspiradores foi motivo de 
orgulho durante a comemoração dos 16 
anos do Instituto: “Os educadores com as 
histórias mais curtidas foram contatados 
diretamente para receberem a premiação. 
Mas o principal destaque está nos presen-
tes que ganhamos de aniversário: dezenas 
de histórias incríveis, fontes de exemplo e 
motivação para todos nós em tempos tão 
desafi adores!”.

A educadora social Rosiane Alves teve a 

história mais compartilhada. Para ela, 
fazer parte da comemoração do IAMAR 
foi gratifi cante. “Mais do que ganhar um 
prêmio, ser reconhecida pelos alunos foi 
recompensador. Alunos que me acompa-
nham desde o início da trajetória, alunos 
mais recentes... Isso me deixou muito fe-
liz! A educação motiva, mas é também de-
safi adora, principalmente em tempos em 
que nos reinventamos a todo o momento. 
Mais do que transmitir conhecimento, há 
uma troca em cada momento de aprendi-
zagem. Acredito que, a cada curtida, era 
um reconhecimento do meu trabalho. A 
cada comentário, meu coração se enchia 
de alegria e eu pensava: estou no caminho 
certo. Os amigos e colegas de trabalho 
me ajudaram muito na divulgação, o que 
me deixou muito feliz. Foi uma corrente 
do bem da qual eu gostei muito de partici-
par”, comemora.

Todas as histórias estão publicadas nas redes 
sociais da Assprom e do IAMAR. Confi ra!

Parceria ASSPROM x IAMAR
A Assprom é parceria do Instituto Alair 
Martins, desde julho de 2018, com a im-
plantação do Programa eZAPe! – Virtudes 
Empreendedoras. Os jovens aprendem 
sobre empreendedorismo, protagonismo 
juvenil, educação para o mercado, entre 
outros. Além disso, o Programa conta com 
ofi cinas e elaboração de um plano de vida. 
Os adolescentes recebem material didáti-
co impresso e em plataforma digital.

Desenvolvido pelo IAMAR, em consonância 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (LDB) – Lei 9394/96 – e com o Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 
8069/90 –, com base na publicação "Direi-
tos e Deveres na Comunidade Educativa", 
o Programa eZAPe! tem o objetivo de ca-
pacitar profi ssionalmente crianças e ado-
lescentes de baixa renda e promover o em-
preendedorismo e o protagonismo juvenil.

Foto Artes: IAMAR
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REPORTAGEM  DE  CAPA

MPMG/PGJ  E  ASSPROM

A Parceria do Ministério 
Público do Estado de 
Minas Gerais, por meio 
da Procuradoria Geral de 
Justiça, com a Assprom, 
desde 1º de julho de 1987, 
tem se tornado cada vez 
mais sólida e benefi ciado 
milhares de adolescentes 
e jovens em situação de 
vulnerabilidade social.
 Mesmo diante da pan-
demia da COVID-19, o 
MPMG vem contribuindo 
para ampliação de vagas 
para os adolescentes tra-
balhadores do interior de 
Minas Gerais. A ampliação 
das vagas vem ocorrendo 
desde maio e já oportuni-
zou o primeiro emprego a 
94 adolescentes. A expec-
tativa é ampliar este nú-
mero ainda mais. 
 Em mais de três déca-
das, MPMG e Assprom já 
capacitaram e profi ssio-
nalizaram mais de 10 mil 
jovens. Atualmente, são 78 adolescentes em Belo Horizonte e 

153, em outras 144 cidades, no interior de Minas Gerais

*Foto meramente ilustrativa tirada antes da pandemia da COVID-19

AAssprom e o Ministério Públi-
co do Estado de Minas Gerais 
(MPMG) realizam um importan-

te trabalho em conjunto ao proporcionar 
condições para a inclusão cada vez maior 
de adolescentes e jovens no mercado de 
trabalho durante a pandemia. Objetivan-
do a inclusão de adolescentes que mais 
sofrem com a falta de oportunidades, o 
MPMG não só manteve as vagas de em-
prego atuais como também ampliou as 
possibilidades para os adolescentes tra-
balhadores do interior de Minas Gerais.

Durante o período de dois anos, os ado-
lescentes trabalhadores atuam em vários 
setores, tais como recepção, atendimento 
ao público, organização e digitalização de 
documentos, entre outros. Essa diversi-
fi cação proporciona a eles ampliação de 
conhecimentos, enriquecendo um apren-

dizado multifuncional.

A formação profi ssional e pessoal que a 
Assprom proporciona aos adolescentes 
é bastante reconhecida no MPMG. Os jo-
vens aprendem, desde cedo, a ter respon-
sabilidade e a conciliar trabalho e estudo, 
demonstrando maior determinação e von-
tade de aprender. “O espaço dado a esses 
jovens é muito importante no que se refere 
ao aspecto social, pois possibilita que eles 
tenham novas perspectivas de vida, aces-
so ao mercado de trabalho e vivenciem 
outras experiências, tornando-se funda-
mental para a formação futura de cada um 
deles. O adolescente que eu supervisiono, 
Vinícius dos Santos, constantemente, nos 
surpreende com seu interesse e iniciativa. 
A cada dia que passa, ele demonstra ser 
uma pessoa comprometida com as ativi-
dades exercidas. Ele nos auxilia nas car-

Parceria amplia oportunidades de trabalho para 
adolescentes e jovens no interior de Minas Gerais
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MPMG/PGJ  E  ASSPROM

#EUFAÇOPARTE
"Este é o meu 1º 
emprego e estou 
muito ansiosa 
para aprender 
coisas novas. 
É uma ótima 
oportunidade 
para expandir os 
meus conheci-
mentos. Estou 
muito feliz, tenho 
ótimos(as) cole-
gas de trabalho. Como pretendo cursar 
Direito e, depois, Veterinária, acho que 
ser adolescente trabalhadora no MPMG 
é um ótimo começo. Obrigada Assprom 
e MPMG por acreditar nos jovens e dar a 
oportunidade que tanto precisamos!" 

Sophia Gabriela, 
Promotoria de Jaboticatubas/MG

"Acredito que, 
ao participar do 
Programa Adolescente 
Trabalhador, as portas 
se abrirão para mim, 
pois é uma oportu-
nidade de ganhar 
prática, ampliar o 
currículo, porque a 
maioria dos jovens 
que não consegue 
um emprego é por falta de experiência. 
Estou gostando muito, aprendendo 
bastante e vou aproveitar ao máximo 
essa oportunidade."

Marcos Vinícius Gonçalves Alves, 
Promotoria de Paraguaçu/MG

"Participar do 
Programa está 
sendo maravilhoso! 
Acho que a melhor 
experiência da 
minha vida! Poder 
estar trabalhando 
e aprendendo é 
demais. Sou mui-
to grato à equipe 
da Assprom e 

do Ministério Público por me darem 
essa oportunidade! Como quero cursar 
Direito, poder atuar em uma área que me 
identifi co e desejo seguir profi ssional-
mente é muito gratifi cante."

João Vitor de Lima Bigi, 
Promotoria de Jacutinga/MG

gas e descargas de feitos judiciais, bem 
como registra audiências e sentenças no 
Sistema de Registro Único. Além disso, 
protocola, recebe correspondências, esca-
neia documentos, o que nos é muito útil,  
já que o processo eletrônico criminal se 
iniciou. Quanto à apresentação pessoal, 
é impecável. Enfi m, só temos a agradecer 
por essa parceria!”, destaca a ofi cial da 
Promotoria de Justiça de Baependi/MG, 
Nize Faria.

No período em que os jovens fi cam na 
Assprom recebem uma intensa formação, 
tanto na área profi ssional, quanto na área 
de relacionamento. O Procurador-Geral 
de Justiça, Dr. Jarbas Soares Júnior, res-
salta que a Associação Profi ssionalizante 
do Menor de BH, por meio do Programa 
Adolescente Trabalhador, possibilita ainda 
o exercício da cidadania. “No que diz res-

peito à Parceria com o MPMG, a Assprom 
realiza um trabalho de extrema importân-
cia aqui na capital e no interior. Agora, mais 
adolescentes que vivem no interior do es-
tado terão a chance de vivenciar as ativida-
des de uma instituição fundamental para 
a defesa das leis e da sociedade. Assim 
como os adolescentes e jovens que fazem 
o programa profi ssionalizante nas promo-
torias e procuradorias em Belo Horizonte, 
os do interior passam a ter a possibilidade 
de se despertarem para o exercício da ci-
dadania. Ao mesmo tempo, os adolescen-
tes trazem vitalidade e renovação para o 
MPMG, por meio das experiências típicas 
das novas gerações”, enfatiza.

Para o Presidente Carlos Cateb, a Parceria 
com o Ministério Público, desde 1987, e 
a contribuição valorosa da eminente Pro-
curadora de Justiça, Dra. Ana Ivanete dos 

Santos, como associada e membro do 
Conselho Fiscal da Assprom, são motivos 
de honrosa satisfação e confi ança no tra-
balho em prol de adolescentes e jovens: 
“É uma parceria que vem dando certo. 
O primeiro emprego possibilita a todos 
e todas adolescentes realizar o ideal de 
conquistar um trabalho formal, educativo 
e profi ssionalizante, e obter seu próprio 
rendimento e, assim, melhorar a qualidade 
de vida da família. A consciência de sua 
capacidade profi ssional entusiasma cada 
jovem a disputar, em igualdade, o mercado 
de trabalho. A parceria do MPMG com a 
Assprom é um exemplo de como tratar 
com seriedade a questão do 1º emprego 
para a juventude de baixa renda. A pers-
pectiva é que esta Parceria se fortaleça a 
cada ano e possibilite abrir novas oportu-
nidades para um número maior de jovens”.

Parceria amplia oportunidades de trabalho para 
adolescentes e jovens no interior de Minas Gerais
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O "Tio Flávio Cultural" fez parte do "Movi-
mento Unindo Forças BH", em uma campa-
nha que distribuiu cestas básicas a mais de 
25 mil famílias em BH e região, com a ajuda 
da sociedade, que doou recursos fi nancei-
ros por uma plataforma digital. No mês de 
maio, a Assprom foi uma das contempla-
das e recebeu 30 cestas básicas e 30 kits 
higiene para distribuição aos adolescentes 
trabalhadores e aprendizes. 

“Apesar de não se dedicar a doações, nes-
se momento o Tio Flávio Cultural se uniu 
a outras instituições, justamente pela ur-

gência do momento, para fazer chegar, a 
quem mais precisa, uma ajuda que é palia-
tiva, mas que é de grande importância para 
quem recebe e que nos deixa muito felizes 
pela oportunidade de servir como esse elo 
de quem doou a quem necessita”, ressaltou 
o professor Flávio Tófani, idealizador do Tio 
Flávio Cultural. 

"Tio Flávio Cultural" realiza doação para 
adolescentes e jovens da Assprom

FICOU INTERESSADO EM 
CONHECER O PROJETO 
TIO FLÁVIO CULTURAL? 
Confi ra mais informações no site:
http://tioflavio.com/

SOLIDARIEDADE

Assprom recebe do Tio Flávio Cultural 
30 cestas básicas e 30 kits higiene 

Nesse período de pandemia da 
COVID-19, a solidariedade tem 
feito a diferença. No mês de maio, 

o Movimento “Um Milhão de Máscaras” 
doou 1000 máscaras de tecido para a 
Assprom com o objetivo de ajudar no 
combate à disseminação do vírus.

Para a superintendente de educação para 
o trabalho da Assprom, Rosânia Teles, es-
se gesto solidário é muito importante. “Re-
cebemos essa doação com muita alegria. 
Apesar do início da vacinação no país, a 
pandemia do coronavírus ainda não aca-
bou. Por essa razão, devemos continuar 
comprometidos com as medidas preventi-
vas para vencermos esta batalha. As más-
caras foram distribuídas aos adolescentes 
e jovens da capital, região metropolitana 
de BH e das cidades do interior e ajuda-
rão a mantê-los mais seguros. Cuidando 
de si, signifi ca cuidar de todos os outros à 
sua volta. Portanto, orientamos os jovens 
a sempre usarem máscara, acompanhado 
de cuidados de higiene e distanciamento, 
visando à segurança de todos”, enfatiza.

A aprendiza Fernanda Layane Rodrigues 
aprovou a iniciativa: “A máscara é um item 

Movimento "Um Milhão de Máscaras" e 
Assprom distribuem 1000 máscaras de tecido

essencial para evitar a contaminação pelo 
vírus, apesar de algumas pessoas ainda 
resistirem. As máscaras podem auxiliar 
na prevenção, pois ela signifi ca proteção e 
ajuda a não passar o vírus adiante”.

De acordo com o co-coordenador do Mo-
vimento "Um Milhão de Máscaras", Sérgio 
Frade, até o momento, já foram doadas 
mais de 800 mil máscaras para mais de 
100 cidades, atendendo hospitais, postos 
de saúde, creches, asilos, vilas, comuni-

dades  quilombolas e ciganas e a parce-
ria com a Assprom amplia ainda mais 
o alcance do Movimento, a prevenção e 
combate à propagação do coronavírus 
atingindo um público jovem e em fase de 
desenvolvimento profi ssional. "Estamos 
felizes pela parceria com a Assprom, con-
tudo precisamos ressaltar que a pandemia 
ainda não acabou e é importante continu-
armos unidos, apoiando pessoas e grupos 
em situação de risco", destaca. 

Adolescentes trabalhadores e aprendizes 
comemoram o recebimento das máscaras 

Veja como participar do Movimento "Um Milhão de Máscaras" no site: https://www.ummilhaodemascaras.com.br
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JORNAL DA ASSPROM: Quando ingressou 
na Assprom, o senhor atuou na Imprensa 
Ofi cial e em outros órgãos públicos, in-
cluindo a Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública. Como foi essa experiência?

ELMIR LACERDA: A experiência de ter 
prestado serviços junto à Imprensa Ofi -
cial e à Secretaria de Estado da Segurança 
Pública foi ímpar. Na Imprensa Ofi cial tive 
a oportunidade de saber como acontecia 
a impressão do Diário Ofi cial e o trabalho 
dos gráfi cos. Já atuar na Secretaria de Se-
gurança Pública/Polícia Civil de Minas Ge-
rais foi fator decisivo para trilhar o caminho 
profi ssional. O gosto pela profi ssão de po-
licial tomou conta do meu coração. Opor-
tunidade que, em 1986, após ter saído da 
Assprom, prestei concurso para Detetive e 
fui nomeado pelo então Governador Hélio 
Garcia. Após ter sido promovido, alcancei o 
grau fi nal da carreira como Investigador de 
Polícia Classe Especial e aposentado, em 
2010.

JA: O senhor acha que o fato de ter sido 
adolescente trabalhador na Secretaria de 
Segurança Pública aguçou a sua vontade 

HISTÓRIA  DE  VIDA

pelo concurso para a Polícia Civil?

EL: Aguçou a vontade de ser Policial Civil, 
quando, ainda garoto, fui trabalhar no am-
biente policial. Convivi intensamente com 
Policiais Civis. Pessoas, hoje, aposenta-
das, idosas, e que ainda são minhas ami-
gas. Em 1978, ser Policial era uma grande 
oportunidade. Época em que a Polícia Civil 
elucidava grandes crimes que abalaram a 
sociedade mineira. 

JA: O que o senhor acha das ações de 
inclusão social da Assprom? 

EL: É um trabalho incomparável. Principal-
mente nos dias atuais, em que os jovens 
estão sem perspectivas no mercado de 
trabalho. A Assprom deveria se expandir, 
cada vez mais, para outras cidades bra-
sileiras e oportunizar a inclusão social a 
milhares de jovens, por meio do primeiro 
emprego.

JA: Hoje, após a aposentadoria, o senhor 
atua na área criminal, onde procura de-
fender pessoas carentes. Como é este 
trabalho? 

EL: Após ter aposentado, resolvi dedicar 
à Advocacia para pessoas carentes. Atuo 
na área criminal, na qualidade de Defen-
sor Dativo, nas Comarcas que não contam 
com Defensoria Pública; também nas Co-
marcas que contam com Defensoria Públi-
ca e que encontram-se com grandes nú-

meros de processos. Após nomeado pelo 
Magistrado, atuo com zelo e profi ssionalis-
mo, procurando desenvolver o melhor tra-
balho que a mim é confi ado. A Advocacia e 
a atividade Policial são como sacerdócios. 

JA: Que mensagem o senhor deixa para a 
Assprom?

EL: Se eu não tivesse ingressado nesta 
conceituada e respeitada entidade, o meu 
caminho, com certeza, teria sido mais di-
fícil. Tenho somente a agradecer aos fun-
cionários da Assprom que me acolheram, 
em 1978, e aos que ainda permanecem 
realizando esse trabalho maravilhoso de 
resgatar adolescentes.

ELMIR DA SILVA LACERDA (foto), 
57 anos, conta, com emoção, sua tra-
jetória na Assprom e até se aposentar 
na carreira de Policial Civil, em 2010

Foto: arquivo pessoal

"Se eu não tivesse ingressado nesta conceituada e respeitada 
entidade, o meu caminho, com certeza, teria sido mais difícil"

#EuFaçoParte#EuFaçoParte
“Assprom...Quero agradecer a todos que fi zeram 
parte da vida de Marlon durante os 4 anos que 
ele fi cou com vocês. Muito obrigada por tudo que 
fi zeram na vida dele. Obrigada também por todo 
cuidado, carinho e paciência! Vocês podem ter 
certeza que Marlon vai levá-los com ele, por toda a 
VIDA. Deus abençoe todos vocês e muito obrigada!"

 Ana Paula Rodrigues Santos, mãe do ex-adolescente
trabalhador, Marlon Rodrigues Santos 

O adolescente trabalhador MARLON RO-
DRIGUES SANTOS (FOTO) conseguiu um 
estágio na área de Tecnologia da Informa-
ção. Após 3 anos e 8 meses realizando as 
atividades na Assprom o jovem se orgulha 
do aprendizado adquirido. "A Assprom para 
mim foi uma etapa muito importante para 
o meu desenvolvimento como profi ssional 
com todas as qualidades que o mercado 
dinâmico de trabalho hoje tanto procura".

Confi ra a entrevista, na íntegra, no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!
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*Página produzida pelos aprendizes que participam 
do Projeto Jovens Jornalistas da Assprom, em 

parceria com o Centro Universitário UNA

Aprendizes participam de Feira de 
Empreendedorismo do Programa eZAPe!

Combate à Exploração do Trabalho Infantil
No dia 14 de junho, os aprendizes par-
ticiparam de uma ação on-line e produ-
ziram uma campanha publicitária para 
conscientizar a população quanto aos 
efeitos nocivos do trabalho infantil na 
vida das crianças e para mobilizar a so-
ciedade em prol dos direitos do público 
infantil. A atividade foi realizada em alu-
são ao “12 de junho - Dia de Combate à 
Exploração do Trabalho Infantil”. 

De acordo com a educadora social Hélia 
Rodrigues, o encontro foi positivo. “Em 
relação ao trabalho infantil, devemos 

falar e agir mais para que a sociedade 
tenha um olhar, um cuidado e uma vigi-
lância maior diante das nossas crianças 
e adolescentes. A ação realizada com os 
jovens surtiu o resultado esperado o que 
pôde ser comprovado nas narrativas 
das campanhas publicitárias realizadas 
por eles”, conta. 

Para o aprendiz Ramon Cândido de Sou-
za Santos, o tema trabalho infantil é de 
extrema importância. “As pessoas pre-
cisam ter ciência sobre as leis que pro-
tegem os direitos das crianças e adoles-

CONSCIENTIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

Em julho, os aprendizes participaram da 
Feira de Empreendedorismo e apresen-
taram os projetos criados no decorrer 
do Programa eZAPe! – Virtudes Empre-
endedoras, parceria da Assprom com o 
Instituto Alair Martins (IAMAR). 

APRESENTAÇÃO - 1º DE JULHO

Os aprendizes da turma 03B/2020 rea-
lizaram a apresentação para os apren-
dizes da turma 04B/2021, juntamente 
com a educadora social Noara Lacerda, 
dos seguintes projetos: "Constru Eco: 
Construções Civis Sustentáveis" e "Pa-
tinhas Solidárias: ONG de Proteção aos 
Animais".

Para a educadora social Glauciene Gon-

çalves, a atividade atingiu o resultado 
esperado. “Os jovens estão de para-
béns pela criatividade. Os aprendizes 
relataram que os projetos contribuíram 
para ampliar a visão sobre empreen-
dedorismo e desenvolvimento susten-
tável, alcançando, assim, o objetivo do 
Programa”, conta.

APRESENTAÇÃO - 7 DE JULHO

Dessa vez, os aprendizes da turma 
24B/2020 que apresentaram seus pro-
jetos empreendedores: "Fareciclagem"; 
"Cachorrinhos do Bem"; "Reciclagem 
Comunitária" e "Aliança pelo Cresci-
mento de Todos". Todos os projetos 
realizados foram embasados na ques-

centes, sem que os seus direitos sejam 
violados. Isso é fundamental, pois a 
exploração da criança e do adolescente 
deixa sequelas que podem durar a vida 
toda”, destaca.

DISQUE 100

Ao presenciar uma situação de traba-
lho infantil ligue, imediatamente, para o 
Disque 100 e denuncie! As ligações são 
gratuitas (e anônimas) e podem ser fei-
tas de qualquer telefone fi xo ou celular.

realizados foram embasados na ques-

Aprendizes da turma 03B/2021 e 24B/2020, respectivamente, durante a apresentação dos trabalhos no Google Meet

tão da sustentabilidade. “A apresentação 
dos grupos foi bastante adequada, pois 
os aprendizes se prepararam anteci-
padamente e demonstraram postura, 
domínio do conteúdo e profi ssionalis-
mo durante a apresentação dos proje-
tos”, ressalta a educadora social Hélia 
Rodrigues.

Para o aprendiz Alex Brian Mendes, o 
Programa foi uma ótima oportunidade 
de aprendizado: “O eZAPe! me fez traba-
lhar em um projeto que eu nunca pensei 
e, também, sair da zona de conforto. Foi 
possível ter noção do que é ser um em-
preendedor, de sustentabilidade, traba-
lho em equipe e planejamento. Conheci-
mentos que levarei para a vida toda”. 
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Os efeitos da pandemia no cenário musical mineiro
Artistas falam das difi culdades em se apresentar durante a pandemia  

e como se reinventaram neste momento de distanciamento social

Com a pandemia da COVID-19, diversas atividades, dentre elas, a apresen-
tação de músicos em bares, shows e outros eventos foram suspensas. Em 
entrevista ao Jornal da Assprom, por meio do Projeto Jovens Jornalistas, 

músicos relataram suas difi culdades e como têm enfrentado este desafi o. 
 Os artistas tiveram que se reinventar e uma das principais iniciativas foi 
a produção das famosas lives que vêm sendo a única forma de apresentação de 
cantores e bandas nacionais e internacionais. De acordo com a Pesquisa do Mer-
cado Brasileiro da Música Independente, 53,5% dos artistas que estiveram no TOP 
200 do Spotify, em 2019, são independentes. Os resultados apontam ainda que 
50% do faturamento das empresas pesquisadas vêm das plataformas digitais.
 Esse dado já é possível de se notar, atualmente, pelos relatos dos músicos 
das bandas entrevistadas: “Ramonaycs”, que vem crescendo cada vez mais no 
mercado virtual; “Fontanella”, que possui mais de 8 mil streamings e com a dupla 
sertaneja “Renan e Rafael”, que já conquistou o cenário nacional. 
 A banda mineira Ramonaycs nasceu da paixão pelos Ramones, um suces-
so norte-americano do rock. Os artistas de Belo Horizonte já estão no merca-
do, há três anos, e, para respeitar o distanciamento social, cancelaram shows e 
pararam com os ensaios, voltando a ensaiar recentemente. “Com a pandemia, 
decidimos respeitar este triste momento de distanciamento social e fi camos 
parados até o fi m do ano passado. Agora, estamos voltando, aos poucos, às 
atividades através dos nossos ensaios”, ressalta o guitarrista Hudson Sérvulo. 
 A banda Fontanella, formada por quatro jovens que tocam músicas inspi-
radas por sentimentos que rodeiam a juventude, também tiveram seus planos 
adiados. Em meados de 2019, a banda começou a se dedicar às próprias com-
posições e, então, em setembro do mesmo ano, fi zeram seu primeiro show au-
toral não parando até a pandemia. “Tínhamos muita coisa para lançar e tive-
mos que adiar tudo. Tentamos ensaiar pela internet, porém não rolou. Apesar 
de todas as difi culdades, aprendemos a nos reinventar”, explica o guitarrista 
Daniel Oliveira. A banda só voltou a ensaiar no fi nal de 2020 e vem planejando 
lançamentos para seus ouvintes.
     Até mesmo quem tem muitos anos de carreira foi afetado na pandemia. 
A dupla sertaneja Renan e Rafael está no mercado desde 2000 e busca inovar 
quando o assunto é repertório. Eles misturam o sertanejo com ritmos dife-
rentes como o axé, funk e vários outros, por exemplo. “É um momento muito 
triste que estamos passando como artistas. O maior impacto que tivemos 
foi quanto ao cancelamento e interrupção da nossa agenda de shows que 
já estava programada. Estamos com saudades dos palcos e dos fãs, pois a 
nossa profi ssão nos coloca muito próximo das pessoas. Sentimos falta do 
carinho e do abraço dos fãs ao término de cada show”, lamenta o cantor 
Renan.
       A dupla Renan e Rafael fi naliza com um recado para quem está pensan-
do em começar sua jornada na música, mesmo neste momento de crise: 
“Acredite no seu potencial, faça um bom planejamento de carreira, corra 
atrás de patrocinadores e de empresários que tenham contatos, tenha um 
bom material para que possa abrir portas e vai pra cima! Que Deus aben-
çoe o sonho de cada um”, fi naliza.

Dupla sertaneja Renan e Rafael

 Banda Fontanella

Banda Ramonaycs

ABRIL/JUNHO 2021 11

Foto: Dayane  Crisley/ Light Art

Divulgação Banda Fontanella

Divulgação Renan e Rafael

*Página produzida pelos aprendizes que participam 
do Projeto Jovens Jornalistas da Assprom, em 

parceria com o Centro Universitário UNA

Aprendizes participam de Feira de 
Empreendedorismo do Programa eZAPe!
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ADOLESCENTES TRABALHADORES E APRENDIZES

O Jornal da Assprom é produzido especialmente para vocês 
e suas famílias. Por isso, a participação de todos é muito importante. 
Mandem fotos ou sugiram assuntos que gostariam de ver por aqui.

e-mail: comunicacao@assprom.org.br - fone: (31) 3263-1531

CAMPANHA COVID-19

www.assprom.org.br Assprom (Ofi cial)

asspromofi cial Assprom Ofi cial

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES DA ASSPROM! 

ADOLESCENTES E JOVENS,
Confi ram em nosso site, no link www.assprom.org.br/coronavirus, 

a cartilha com várias orientações sobre o coronavírus. 


