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CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

PANDEMIA - ADOLESCENTES E JOVENS - ATIVIDADES PRESENCIAIS

Compromisso na retomada 
gradual e programada 

A ASSPROM, atenta às recomen-
dações da OMS e aos Decretos 
dos governos, desde o início da  
COVID-19 (março/2020), adaptou 
sua atuação operacional, priorizan-
do o bem-estar, a segurança dos 
adolescentes, jovens, funcionários 
e do público atendido. A Diretoria, 
com decisões responsáveis e rá-
pidas, aprovadas pelos Parceiros, 
garantiu a continuidade das ações, 
cursos e serviços oferecidos de forma virtual ou presencial.

Autorizada oficialmente e cumprindo os “Protocolos Sanitários”, 
a Diretoria decidiu pelo retorno gradual e cauteloso dos ado-
lescentes trabalhadores, aprendizes e funcionários a partir de  
02/08/21. 

Superada a fase tenebrosa e mantidas as normas de segurança, 
como uso de máscara e álcool gel, distanciamento, ventilação 
e higienização em todas as salas e laboratórios, além da cam-
panha educativa diária, a ASSPROM, com otimismo e confiança 
reiniciou o ciclo das atividades para a profissionalização e capa-
citação dos adolescentes trabalhadores e aprendizes. 

Adolescentes e jovens da ASSPROM, comprometidos com a 
aprendizagem profissionalizante, os princípios éticos, sanitários 
e de postura responsável e solidária, retornam aos postos de tra-
balho nos Órgãos Públicos e empresas Privadas para o desen-
volvimento presencial de suas atividades.   

Unidos e conscientes - adolescentes, jovens, gestores públicos e 
privados, funcionários, associados e diretoria demonstraram de-
dicação e competência no enfrentamento da COVID-19. 

Deus nos abençoe a todas e todos! 

LUTAR E VENCER EM PROL DE UM BRASIL MAIS JUSTO, SEM 
FOME E DEMOCRÁTICO.   

dicom@assprom.org.br

(31) 3263-1538

http://www.assprom.org.br
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PARCERIA  DE  SUCESSO

Assprom e Vale do Sol celebram parceria 
para capacitação de 9 aprendizes

Incluir, capacitar e preparar jovens para 
enfrentar os desafios do mercado de tra-
balho. Com esse objetivo a Assprom e a 
panificadora Vale do Sol firmam parceria 
e oferecem oportunidades de formação 
profissional para 9 aprendizes. Durante 
o período de um ano, os jovens irão de-
senvolver atividades em vários setores: 
administrativo, frotas, recursos huma-
nos, departamento pessoal e produção. 

Além do dia a dia na Vale do Sol, o apren-
diz terá a oportunidade de se desenvol-
ver como cidadão, pessoa e profissional 
através dos conteúdos oferecidos na ca-
pacitação teórica na Assprom. “A apren-

No decorrer do Programa, os jovens aprendem sobre relacionamento interpessoal, ética, excelência no atendimento ao cliente, entre outros conteúdos

Aprendizes desempenham atividades  
em diversos setores da panificadora

dizagem é uma importante ferramenta 
de inclusão no mundo do trabalho. Fico 
feliz por celebrar essa Parceria e gerar 
oportunidade para tantos adolescentes, 
que buscam desenvolver conhecimen-
to e técnica profissional. Provavelmen-
te, para esses jovens, o Programa da  
Assprom representa uma ótima fonte 
de renda da família. Parcerias como es-
ta são importantes porque contribuem 
para a formação e qualificação de jo-
vens na preparação do primeiro empre-
go”, destaca o presidente da Assprom,  
Carlos Cateb.

Para a aprendiza, Giulia Luiza Silva, de 

17 anos, que atua no Departamento Pes- 
soal, a oportunidade é única: “O conhe-
cimento adquirido durante a formação é 
um quesito importante. Por meio do Pro-
grama de Aprendizagem aprendemos a 
teoria e exercitamos a prática ao mesmo 
tempo. Muitos jovens distribuem currí-
culos e não conseguem trabalhar por-
que as empresas não dão oportunidade. 
Então, estou muito feliz por alcançar este 
objetivo e fazer parte deste programa”.

Todos os anos, empresas e instituições abrem oportu-
nidades dos jovens se qualificarem para ingressar no 
mercado de trabalho, assumindo o compromisso com 
a responsabilidade e a inclusão social. "Quando surgiu a 
oportunidade de trazermos para a Vale do Sol aprendi-
zes para trabalhar na fábrica, fizemos diversas reuniões 
com empresas em busca de parcerias e o fator decisi-
vo pela escolha foi a compatibilidade de valores entre 
a Vale do Sol e a Assprom. Buscávamos uma entida-
de que realmente investisse nos adolescentes, que os 
capacitasse e os dessem oportunidade para exercer o 
aprendizado. Hoje temos a expectativa de passarmos 
muito mais que aprendizado, mas também valores. 
Esperamos que eles entrem aprendizes, mas que saiam daqui futuros profissionais”. 

PARCERIA É FUNDAMENTAL
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l SEJA UM PARCEIRO DA ASSPROM

A Assprom atende empresas, dos mais 
diversos segmentos, sempre com muito 
cuidado em todas as etapas de formação. 
Seja você também um parceiro da Assprom 
e ofereça aos nossos jovens uma oportuni-
dade no mercado de trabalho. Informações: 
(31) 3263-1536 / 1537 / 1538

LORRAINE SILVA (foto), ex-adolescente trabalhadora da Assprom,  
Analista de Recursos Humanos da Vale do Sol

Divulgação Vale do Sol
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RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL

Os jovens que saem da Assprom estão 
recebendo um apoio muito significativo, 
por meio do Projeto do Novo Emprego 
(Pronem). Durante a pandemia, vários 
jovens conseguiram recolocação profis-
sional após o desligamento da Assprom. 

Responsável pelo Pronem, Danielle Fonseca, 
intensifica os atendimentos de forma on-line 

O projeto tem como objetivo facilitar o 
reingresso ao mercado de trabalho dos 
adolescentes trabalhadores e aprendizes. 
Os cadastrados têm a oportunidade de 
serem encaminhados para vagas tempo-
rárias, efetivas ou estágios, além de rece-
berem orientações quanto à elaboração 
de currículo e participação em entrevistas 
de emprego. 

“Nesta pandemia, pensando em auxiliar 
ainda mais os jovens que estão sendo 
desligados para a sua recolocação pro-
fissional e permanência no mercado, o 
Pronem tem realizado um trabalho in-
tensivo em busca de parcerias e novas 
oportunidades de empregos, pois nota-
mos que as consequências do desem-
prego atingiram não somente os nossos 
jovens, como também suas famílias. 
Além disso, para auxiliar na formação 
e qualificação profissional, nossa equi-
pe está empenhada e sempre ofertando 
oportunidades de trabalho, palestras e 
cursos de qualificação voltados para este 
novo mercado de trabalho”, afirma a edu-
cadora social, responsável pelo projeto,  

Pronem apoia jovens na reinserção ao 
mercado de trabalho durante a pandemia

"O Pronem foi muito importante 
em minha vida, pois abriu portas 
que eu nem imaginava. Hoje, 
está muito difícil conseguir uma 
entrevista de emprego e, mais 
difícil ainda, uma vaga de trabalho 
e o Pronem facilitou este percurso 
para mim. As empresas parceiras 
da Assprom têm mais segurança 
em contratar um funcionário 
indicado pelo projeto. Sou muito 

grato pelas oportunidades que o Pronem me ofereceu, 
com isto consegui me desenvolver profissionalmente no 
mercado de trabalho. Hiago Damasceno Nascimento, 
ex-aprendiz

#EUFAÇOPARTE

Danielle Fonseca.

CRITÉRIOS PARA CADASTRO 

Para participar do Pronem é necessário 
que o jovem tenha se desligado da enti-
dade há, no máximo, 6 meses, além de 
ter apresentado bom desempenho e par-
ticipado dos cursos promovidos pela As- 
sprom, durante seu período na instituição.

COMO SE CADASTRAR NO PRONEM? 

Após o desligamento na Assprom é ne-
cessário agendar a entrevista para ca-
dastramento no Pronem. Mesmo que 
consiga trabalho, esteja recebendo segu-
ro desemprego ou não tenha sido dispen-
sado do exército, o adolescente poderá 
se inscrever, desde que corresponda aos 
critérios indicados acima.

MAIS INFORMAÇÕES: 

(31) 3263-1584 | 3207-5632
pronem@assprom.org.br

“A Assprom me ajudou 
muito. Me proporcionou 
a primeira oportunidade 
no mercado de trabalho 
e, agora, novamente 
pelo Pronem, o ingresso 
em uma empresa que 
tenho grandes chances 
de crescimento. Só 
tenho que agradecer 
à Assprom por fazer 
parte da minha 
história! Melise 
Nascimento Barbosa, 
ex-adolescente 
trabalhadora
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CAPACITAÇÃO

Assprom e IPED oferecem curso de 
Inglês e Espanhol on-line para 45 jovens
A Assprom, em parceria com o Institu-
to Politécnico de Educação a Distância 
(IPED) e com professores voluntários, 
está realizando curso de idiomas on-line 
para 45 aprendizes e adolescentes tra-
balhadores. Os cursos iniciaram no dia 
4 de agosto com previsão de término em  
novembro.

Os participantes irão realizar cursos de 
Espanhol ou Inglês, em nível Básico, In-
termediário e Avançado, com o suporte 
de um professor voluntário especializado 
na língua escolhida, para auxílio nas ati-

vidades, envio de materiais complementa-
res e esclarecimento de dúvidas.

Para a educadora social, Vanusa Silva, os 
cursos de idiomas são de grande valia pa-
ra o currículo dos jovens. “Tanto o curso 
de inglês quanto o de espanhol são extre-
mamente importantes. Além de ampliar o 
currículo do participante, eles apoiam os 
jovens na realização do Enem, vestibulares 
e concursos, e, ainda, contribuem para a 
formação integral, na medida em que pos-
sibilitam o conhecimento de uma cultura 
e o vislumbre de novas possibilidades de 

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

atuação profissional”, destaca. 

A aprendiza Vitória Cristina Pereira diz que 
o curso está atendendo sua expectativa: 
"Estou participando do curso de espanhol 
e adorando as didáticas, as curiosidades 
e a forma como é apresentada a matéria. 
Os conteúdos são ótimos e pertinentes. 
Apesar de remotamente, as aulas estão 
bem completas. Estou impressionada 
com os aprendizados que obtive em tão 
pouco tempo e me sentindo muito grata 
à Assprom por essa oportunidade. O que 
estou aprendendo levarei para a vida".

Adolescentes trabalhadores e aprendizes podem estudar onde e quando quiserem, 
seja em casa, no trabalho, no intervalo da escola ou em qualquer outro lugar

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

Onde  entregar?

MAIS INFORMAÇÕES: (31) 3207-5609/5610/5611 
acompanhamentoescola@assprom.org.br

Para entregas presenciais ligar para (31) 3207-5611 (Matheus).  Para entregas presenciais ligar para (31) 3207-5611 (Matheus).  
Somente com agendamento e uso de máscara.Somente com agendamento e uso de máscara.

ENTREGA DO BOLETIM 
ESCOLAR 2021

Já entregou o Boletim Escolar para a equipe do  Já entregou o Boletim Escolar para a equipe do  
Acompanhamento Escolar da Assprom? Então não perca tempo! Acompanhamento Escolar da Assprom? Então não perca tempo! 

CONTAMOS COM VOCÊ!CONTAMOS COM VOCÊ!
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Atividades presenciais na 
Assprom são retomadas 
de forma gradual e segura 

A Assprom está retomando as 
atividades presenciais, de for-
ma gradual e adotando rigoroso 

protocolo de contingência à COVID-19, 
seguindo as recomendações da Organi-
zação Mundial da Saúde e aos Decretos 
dos governos. 

Para receber os adolescentes traba-
lhadores e aprendizes, a Associação 
realizou várias adaptações e mantém o 
mesmo padrão para cumprimento das 
medidas de segurança. Os cursos pre-
senciais que estavam suspensos, há 
pelo menos 1 ano e meio, também estão 
retornando de forma escalonada. Desde 
então, os adolescentes tiveram acesso 
à educação on-line e em apostilas que 
eram impressas, retiradas na Sede da 
instituição e depois devolvidas aos edu-
cadores sociais para correção.

Para este retorno acontecer, houve mui-
to planejamento e conversa e o resul-
tado, à princípio, está exitoso. “Voltar 
às atividades presenciais é um grande 
avanço. É um momento de muita alegria 
para todos nós. Passamos pela fase da 

suspensão das atividades e, agora, te-
mos outro desafio pela frente – acolher 
nossos adolescentes e jovens de forma 
segura”, explica o presidente, Carlos  
Cateb. 

Ao chegar na Assprom, os jovens têm 
a temperatura aferida, já higienizam as 
mãos e seguem para as salas de aula, 
também higienizadas. As carteiras es-
tão colocadas a 2m umas das outras e 
há álcool para limpeza das mãos. Pa-
ra o aprendiz Guilherme Santana, que 
atua na empresa Usiminas, retornar 
presencialmente aos cursos e ativida-
des foi melhor ainda depois de ter pas-
sado mais de um ano se capacitando 
remotamente em casa. “Para mim, a 
aprendizagem é bem melhor presencial 
do que a distância. Agora, vindo para 
a sede da Assprom, é muito mais le-
gal, pois vejo meus amigos e conheço 
um pouco mais dos educadores. Além 
disso, na Assprom estamos seguros e 
protegidos. Eu, por exemplo, higienizo 
as mãos na hora que chego, antes e 
depois de comer, ao utilizar o elevador. 

Sempre lavo as mãos bem direitinho,  
fico distanciado dos meus colegas e da 
educadora”, explica.

Os educadores sociais, além dos livros, 
agora carregam consigo a máscara e o 
protetor facial para ministrarem os cur-
sos. Os intervalos foram todos repensa-
dos, espaçados e escalonados, evitando 
aglomeração dos jovens no mesmo am-
biente. A educadora social Dulce Anália 
(foto) conta que precisou adaptar as su-
as atividades em sala e cada semana as 
turmas são divididas em agrupamentos 
para que oito adolescentes estejam 
presencialmente recebendo os conteú-
dos: “A diferença da Assprom hoje são 
as restrições, porque na faixa etária em 
que os adolescentes se encontram eles 
sentem necessidade do contato social, 
do carinho, da conversa. O mais difícil é 
adaptar essas coisas simples que aca-
baram se perdendo no meio do caminho 
e de que eles sentem muita falta, mas 
devagar estamos conseguindo voltar a 
essa nova realidade e os jovens estão 
bem contentes com este retorno”.
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REPORTAGEM DE CAPA

Assprom realiza escalonamento de adolescentes na retomada 
dos cursos e atividades presenciais durante a pandemia

V

V

V

V

V

MEDIÇÃO: Ao ingressar nas dependências da 
Assprom todos os adolescentes e funcionários 
são aferidos quanto à temperatura corporal, 
pois o estado febril pode ser sinal de contágio. 
Para estes e para quem tiver qualquer sintoma 
da COVID-19 ou de resfriado, haverá todo apoio 
institucional para que permaneçam em casa e, se 
puderem, deem continuidade em regime remoto 
às suas atividades.

ÁLCOOL EM GEL E VENTILAÇÃO: Todas as 
salas de aula e laboratórios já estão equipados 
com álcool em gel. Também foram mantidas 
as janelas abertas, garantido assim excelente 
ventilação e dispensando o ar-condicionado.

HIGIENIZAÇÃO: Ambientes e instrumentos 
como teclado e mouse de computadores, mesas, 
maçanetas, corrimãos, elevadores, entre outros, 
são permanentemente higienizados com álcool 
ou produtos determinados pela OMS.

DISTANCIAMENTO: Nos espaços comunitá-
rios, laboratórios e atendimentos, será mantida 
distância entre as pessoas de, no mínimo, um me-
tro e meio, com sinalização nos pisos, cadeiras e 
mesas.


CAMPANHAS EDUCATIVAS: São constante-

mente publicadas, nas redes sociais oficiais, cam-
panhas educativas através de cards, palestras, 
vídeos, envio de mensagens e e-mails.


EVENTOS: Atividades que se realizarem no 

auditório ou outro espaço terão as garantias de 
distanciamento e uso de máscaras.

V

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Neste momento, a Assprom está tomando 
todas as medidas para garantir a segurança, 
a tranquilidade e, sobretudo, evitar riscos 
à saúde de todos. Destacam-se algumas 
medidas já praticadas:

7
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ASSPROM NA REDE

EM DEBATE

Você conhece o Projeto Interagindo? É um 
projeto de formação com adolescentes 
trabalhadores e aprendizes, criado pelo 
Observatório da Juventude da Faculdade 
de Educação da UFMG e desenvolvido em 
parceria com a Assprom. No projeto, os jo-
vens debatem diversos temas de seus in-
teresses. É um espaço de muita interação 
com trocas de saberes e diálogos.

 
RODA DE CONVERSA

No dia 31 de agosto, foi realizada um en-
contro on-line com a participação do Pro-
fessor e Doutor em Educação, José Eustá-
quio de Brito, vice-presidente da Assprom. 

Projeto Interagindo debate Juventude e Relações Étnicos-Raciais
O tema abordado foi Juventude e Relações 
Étnicos-Raciais. "Participar dessa roda de 
conversa foi uma oportunidade para re-
fletir sobre a inserção da população negra 
no mundo do trabalho, tendo por referên-
cia a persistência do racismo em nossa 
sociedade. Rememorei alguns momentos 
de minha trajetória profissional iniciada na  
Assprom em fins da década de 1970",  
comenta José Eustáquio.

Vice-presidente da Assprom, 
José Eustáquio de Brito, é convidado 
especial para a roda de conversa

A Assprom marcou presença na Semana 
Nacional da Aprendizagem, realizada no 
período de 16 a 20 de agosto. Este ano, 
o tema abordado foi "Empregabilidade e  
Diversidade". 

Na ocasião, o Fórum de Erradicação e 
Combate ao Trabalho Infantil e Proteção 
ao Adolescente Trabalhador (FECTIPA/
MG) promoveu, no dia da abertura, uma 
live com casos de sucessos de empresas 
que extrapolam a sua obrigação de contra-
tação de jovens aprendizes. O encontro foi 
conduzido pelo adolescente trabalhador 
da Assprom, Lazzo Malaquias, mestre de 
cerimônia do evento. 

“Receber o convite para abrir a 'Semana 
Nacional da Aprendizagem' como mestre 
de cerimônias ao lado de pessoas tão im-
portantes em diversos âmbitos da apren-
dizagem foi extremamente importante e 
especial, ainda mais pelo fato de que es-
távamos mais uma vez em uma luta inces-
sante defendendo a aprendizagem contra 
o REQUIP (Regime especial de trabalho, 
qualificação e inclusão produtiva). Como 
já fui aprendiz, fiz muita questão de ressal-
tar o quanto foi importante para mim es-

tar em uma instituição que me acolhesse 
como sou, do quanto nesta instituição eu 
pude ter diversas oportunidades de mos-
trar o meu protagonismo, sobre o quan-
to a aprendizagem mudou minha vida e 
continua mudando. Até hoje tenho refle-
tido sobre este evento e sigo acreditando 
que assim como eu estive ali, tantos ou-

Semana da Aprendizagem discute 
"Empregabilidade e Diversidade"

tros adolescentes também podem estar”,  
destaca Lazzo Malaquias. 

Audiências públicas e outras atividades 
também foram realizadas de forma on-line 
com a participação de integrantes da rede 
de proteção da criança e do adolescente, 
entidades sindicais, organizações gover-
namentais e sociedade civil.

Abertura do evento contou com a participação do adolescente 
trabalhador, Lazzo Malaquias, como mestre de cerimônia 

Quer saber mais sobre o Projeto Interagindo? 
Acesse o Instagram @interagindo.oj. Você 
também pode tirar suas dúvidas enviando 

e-mail para: interagindo.oj@gmail.com

http://interagindo.oj@gmail.com
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Joana Jesus, modelo

Rafael Freire, fotógrafo

A beleza não tem cor
NOSSA  VOZ

Entrevistas realizadas por: José Santos,  
Nívia, Larissa Silva e Ana Moura  

Matéria escrita por: Vinícius Martins 
 Edição: Larissa Alves  

 Revisão: Vitória e Tamirys 
 Título: Ana Carolina, Bernardo e Isaque

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

Se você gostou do projeto e deseja fazer parte dessa equipe ou enviar  
sua foto para o “Mural da Beleza”, entre em contato pelo telefone:   
(31) 3207-5640 ou e-mail: flaviafontenele@assprom.org.br

*Confira a matéria, na íntegra, em nosso site www.assprom.org.br,  no link Mídias/Blog

popular de uma flor. Assim, fui associando 
a flor ao lugar onde eu moro e surgiu ou-
tro projeto: 'Favela, a flor que se aglomera'. 
Este projeto visa mostrar as belezas que a 
favela possui, seja em seu ambiente físi-
co ou nas pessoas que lá residem, onde a 
maioria são negros", explica Rafael. 

JOANA JESUS - Encontramos a mo-
delo Joana Jesus, 19 anos, que também 
mora na mesma comunidade que o fotó-
grafo. Ela cita que “é um prazer trabalhar 
com o Rafael Freire, sempre muito aten-
cioso aos detalhes, conceitos e tudo mais”. 

Joana também fala sobre a importância 
da representatividade da mulher negra e 
da quebra de paradigmas na mídia: "Nem 
sempre havia referências negras na mo-
da e no comercial. A representatividade é 
muito importante para mim e para uma 
futura geração. E hoje, ver tantos ícones 
referência de beleza, até mesmo premia-
dos como a pessoa mais linda do mundo, 
é muito significativo para nós. Nem sem-
pre foi assim, éramos apenas figurantes, 
nunca havia pessoas negras como prota-
gonistas na moda. Hoje em dia, a minoria 
está sendo mais ouvida, estão dando mais 
oportunidades para esse grupo de pesso-
as na sociedade". 

RAFAEL FREIRE - O fotógrafo Rafael  
Freire nasceu na comunidade da Ser-
ra, em Belo Horizonte. É negro e dedica 
a maior parte do seu tempo à fotografia. 
É através dessa arte que ele busca ex-
pressar emoções, histórias e, sobretudo, 
engrandecer a beleza das comunida-
des. Em 2013, Rafael entrou em depres-
são e conheceu a arte da fotografia. Ele 
foi aprendendo sozinho, assistindo  aos  
canais do YouTube, a tirar belas fotos, 
que podem ser comprovadas em seu  
Instagram: @rafaelfreiiire. 

A partir daí sua vida mudou. Ele recebeu 
convite para ser monitor de fotografia em 
uma escola integrada, no Aglomerado da 
Serra, onde reside desde criança. Duran-
te esse processo foram surgindo projetos 
e ideias e um deles foi o livro “Construin-
do a Paz”. A obra era repleta de imagens 
capturadas pelo aspirante a fotógrafo, em 
conjunto com as crianças que eram res-
ponsáveis por criar poemas para as foto-
grafias do livro. E foi através de um desses 
textos, que Rafael foi tocado por uma rea-
lidade: “na favela não há flores”, frase re-
digida por uma menina de 10 anos. Ele re-
fletiu bastante com esse poema e resolveu 
pesquisar mais sobre o termo favela e fez 
uma grande descoberta. “Favela é o nome 

Projeto Identidade e Racialização da Assprom

Pensando nessa representatividade e outras questões raciais foi criado, em dezem-
bro de 2020, o projeto Identidade e Racialização. Idealizado pela educadora social 
Isabela Soares, esse projeto surgiu com o objetivo de contribuir para que o maior 

número de pessoas olhe para a sua própria cor, se autoconheça e traga essa crítica racial 
para o âmbito social, político e histórico, sendo ponto fundamental para a desconstrução 
da estrutura racista no Brasil. 

O projeto possui uma equipe que estuda, discute e planeja ações que visam promover a 
cultura negra e outros assuntos como: colorismo, branquitute, autoestima, antirracismo e 
o combate às desigualdades raciais presentes na sociedade brasileira.

Segundo a adolescente trabalhadora, Bianca Rosa, “para valorizar essa representatividade 
o projeto também idealizou o Mural da Beleza, a proposta é demonstrar as representações 
de todas as belezas através de fotos recebidas dos adolescentes atendidos pela Assprom”.

Foto: Rafael Freire

Arquivo pessoal

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

Confira algumas dicas para retornar às 
atividades presenciais com segurança

JORNAL DA ASSPROM: A Prefeitura de 
Belo Horizonte liberou recentemente 
as aulas presenciais do ensino médio e 
salas com mais alunos. O senhor avalia 
este cenário seguro?

UNAÍ TUPINAMBÁS: Diante da vacinação 
que está se avançando, da descoberta 
recente da variante Delta e das pessoas 
seguirem rigorosamente as medidas de 
segurança, podemos avaliar que é possí-
vel essa retomada gradual, tanto nas au-
las quanto no trabalho presencial. Cada 
instituição terá que realizar as adaptações 
diante de sua realidade, mas mantendo 
todas as regras. Todo o cuidado é pouco 
mesmo com a flexibilização de todas as 
atividades. Caso o cenário piore, damos 
um passo para trás e ajustamos às nor-
mas mais rígidas.

JA: Seguindo a liberação da PBH e as 
normas básicas de segurança e medi-
das de prevenção, a Assprom, aos pou-
cos, retoma as atividades presenciais. 
Quais os protocolos de segurança de-
vem ser adotados pela entidade neste 
momento de retorno presencial?

UT: Para retomar as atividades presenciais 
em segurança é necessário que as insti-
tuições sigam corretamente as medidas 
de proteção como o uso de máscaras,  
distanciamento social, medição de tem-
peratura e utilização de álcool em gel. Ca-
so haja ar-condicionado ele tem que ficar 
desligado para que as janelas sejam aber-
tas e o ventiladores ligados, para facilitar a 
circulação do ar e evitar a propagação do 
coronavírus. É importante que a limpeza 
das salas seja realizada com mais regu-
laridade e a cada entrada e saída de ado-
lescentes. Além disso, é interessante que 
as educadoras sociais já tenham tomado 
ao menos a primeira dose da vacina e elas 

também devem se proteger com a utiliza-
ção de máscaras faciais para minimizar o 
contágio. É valido também o adolescente 
utilizar, ao menos, duas máscaras, uma 
máscara cirúrgica com outra de tecido por 
cima, pois reduz as chances de contami-
nação pelas variantes mais resistentes da 
COVID-19. Na hora do lanche, por exemplo, 
o recomendado é que os jovens lanchem 
em um local arejado, com espaço aberto, 
se possível ao ar livre, evitando assim, o 
confinamento em um local fechado sem 
a utilização de máscaras. É muito impor-
tante também que as instituições fiquem 
atentas aos adolescentes que tenham al-
gum tipo de sintoma. Outra boa iniciativa é 
adquirir um monitor CO2 por aproximação, 
para verificar o nível real de dióxido de car-
bono nas salas para monitorar a qualidade 
do ar interior.

JA: Os jovens devem se preocupar com 
a transmissão do vírus ao tocar em ma-
çanetas, mesas e cadeiras?

UT: O contágio pelo toque em uma superfí-
cie contaminada é menos frequente. Hoje, 
sabemos que o coronavírus não se espalha 
facilmente simplesmente por tocar super-
fícies ou objetos, como maçanetas, cadei-
ras e mesas. É preciso considerar diversas 
situações, como a carga viral depositada 
em cada superfície, o material em questão, 
o tempo de permanência ali, as condições 
climáticas, etc. Isso não significa que é 
impossível pegar o vírus ao colocar a mão 
numa maçaneta e, depois, na boca ou nos 
olhos. A questão é que a probabilidade é 
muito baixa e higienizar as mãos de forma 
correta já é suficiente para bloquear essa 
via de transmissão. O Coronavírus se pro-
paga pela exposição do vírus ao ar e por 
meio do contato direto com outras pesso-
as, por isso, apesar de parecer repetitivo, 
o uso de máscaras e outras recomenda-

ções, como manter o distanciamento so-
cial, manter a limpeza normal com sabão 
ou detergente e buscar sempre lugares 
ventilados, continuam sendo prioridade 
e já reduz, consideravelmente, o risco de 
transmissão.

JA: Têm circulado pelas redes sociais 
várias informações alegando que o ál-
cool em gel é ineficaz para prevenir a 
COVID-19. Qual é a real importância da 
utilização deste produto? 

UT: Neste momento de pandemia é impor-
tante estar com as mãos sempre higieni-
zadas, pois são uma fonte de transmissão 
do vírus. Quando não é possível lavar as 
mãos com água e sabão, o indicado é o 
uso do álcool em gel 70%. Essas duas op-
ções são altamente eficazes no combate a 
propagação do vírus. Além disso, o álcool 
é um ótimo aliado para levar na bolsa e 
usar ao longo do dia. 

Em entrevista ao Jornal da Assprom, em 24/08/2021, o médico infectologista Unaí Tupinambás, 
membro do Comitê de Enfrentamento da COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, fala sobre 
medidas sanitárias e risco de transmissão do coronavírus no ambiente profissional. 

Infectologista Unaí Tupinambás

    Confira a entrevista, na íntegra, com o infectologista Unaí Tupinambás no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!

Arquivo pessoal

http://www.assprom.org.br
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JORNAL DA ASSPROM: Como foi o seu 
ingresso na Assprom?

DRIELLY OLIVEIRA: Procurei a Associa-
ção porque precisava trabalhar, uma vez 
que eu não tinha meus pais e morava 
com tios e a situação financeira não era 
muito favorável. Eu queria estudar, com-
prar minhas coisas e somente com o 
trabalho fixo eu poderia conquistar meus 
objetivos. Então, fiz meu cadastro e in-
gressei na BHTrans; posteriormente, na 
Advocacia Geral do Estado (AGE), onde 
fui muito feliz e conheci servidores incrí-
veis dos quais possuo contato até hoje. 

JA: O que fez após o término de seu 
contrato com a Assprom?

DO: Após o desligamento, graças ao re-
lacionamento que construí na AGE, fui 
indicada para uma entrevista de estágio 
na Secretaria de Estado de Saúde (SES). 
Passei no teste e fiquei um tempo como 
estagiária. Depois fui contratada como 
terceirizada. Após alguns anos, todos os 

isso, precisava de um trabalho garantido 
que não fosse me trazer surpresas de-
sagradáveis ao longo do percurso. Fiz 
alguns concursos e, em 2010, passei no 
concurso da Caixa, sendo chamada em 
jan/2011. Eu conhecia algumas pessoas 
da Caixa e sabia que é uma empresa que 
se pode crescer e ter reconhecimento 
profissional através da meritocracia. 

JA: Que dica você dá para os jovens que 
querem permanecer no mercado de tra-
balho?

DO: Estudem, estudem, estudem! Sejam 
persistentes! Às vezes, a vida pode ser 
muito dura, mas só quem se mantém 
perseverante e confiante consegue al-
cançar seus sonhos. A educação abre a 
mente para busca de soluções, melho-
rias, caminhos e abre portas.

JA: Gostaria de deixar alguma mensa-
gem para a Assprom? 

DO: Agradeço imensamente pela opor-
tunidade de trabalho, de fazer cursos, de 
aprender, de conhecer um mundo que 
antes eu não fazia ideia que existia: um 
mundo de possibilidades! Somente atra-
vés da oportunidade de trabalho que ti-
ve na Assprom que consegui subsistir e 
existir. Gratidão!

HISTÓRIA  DE  VIDA

terceirizados precisavam fazer um con-
curso para continuarem ativos. Então, 
prestei este concurso, passei e fiquei na 
SES até os 22 anos, quando entrei para 
Caixa Econômica Federal (CEF). 

JA: E por que optou em fazer o concurso 
da Caixa? 

DO: Tendo contato com servidores efe-
tivos, tanto na BHTrans quanto na AGE, 
percebi que o concurso público seria o 
ideal para conquistar meus objetivos. Eu 
queria sair de casa e morar sozinha, para 

DRIELLY CATRINA SILVA DE  
OLIVEIRA (foto), 32 anos, conta 
como a experiência na Assprom lhe 
ajudou em sua trajetória profissional

Arquivo pessoal

“Somente através da oportunidade de trabalho que 
tive na Assprom que consegui subsistir e existir”

Confira a entrevista, na íntegra, no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!

Drielly Oliveira, gerente da Caixa 
Econômica Federal, ofereceu, no 
dia 31 de agosto, pela plataforma 

Google Meet, uma palestra sobre Produtos 
Bancários e Educação Financeira para os 
adolescentes trabalhadores. 

“O meu intuito é ensinar os jovens a geren-
ciarem seus salários, como usarem o ban-
co, como poupar. Sou muito grata à As- 
sprom e essa seria minha forma de retri-
buir e ajudar outras pessoas”, conta Drielly.

Durante a palestra, a gerente abordou os 

temas com uma linguagem fácil e cati-
vante e deu dicas para os participantes de 
como tratar das finanças pessoais com 
inteligência. "Eu gostei muito, sem som-
bra de dúvidas foi uma das melhores pa-
lestras em que já participei, pois se tratou 
de um tema muito importante para qual-
quer pessoa. A palestrante fala muito bem 
e soube transmitir o aprendizado para os 
participantes. Gostaria que tivessem mais 
palestras assim. Esse tipo de conhecimen-
to nunca é demais!", conta a adolescente 

trabalhadora Ingrid Mariane Maciel. 

Palestra Produtos Bancários e Educação Financeira

Palestra reuniu mais de 80 participantes

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

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

