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JOSÉ EUSTÁQUIO DE BRITO - VICE-PRESIDENTE DA ASSPROM

O PÓS-PANDEMIA E OS JOVENS 
Na edição de número 279 do Jornal da 
Assprom, referente ao período de abril 
a julho deste ano, fiz alusão a um estu-
do divulgado pela Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) acerca das 
repercussões da pandemia na vida da 
população jovem em todo mundo. O 
estudo alertava que “a pandemia está 
infligindo vários choques aos jovens. 
Ela não só destrói seus empregos e 
suas perspectivas profissionais, mas 
também compromete sua educação 
e sua formação e tem repercussões 
graves sobre o seu bem-estar mental”.

Atento a esse alerta a partir de minha atividade profissional de professor 
de uma universidade pública, cuja maioria dos estudantes são egressos 
da escola pública, as conclusões do estudo da OIT se fazem presentes no 
cotidiano de boa parte de meus alunos. Ao longo desse período, percebo 
que eles enfrentam desafios concretos para darem sequência aos estudos 
no contexto da pandemia. As evidências cotidianas da desigualdade so-
cial, que dificultam o acesso satisfatório de boa parte dos estudantes às 
tecnologias do ensino remoto, atuam seletivamente de modo a interditar 
o exercício do direito à educação como estratégia para a construção de 
projetos de vida.

Se considerarmos a situação dos jovens que se preparam para realizar o 
Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, por exemplo, os dados recen-
temente divulgados pelo Ministério da Educação apontam para o apro-
fundamento do quadro de desigualdade no acesso ao ensino superior em 
nosso país. O número de inscrições homologadas é o menor desde o ano 
de 2005, com a diminuição de candidatos que se autodeclaram pretos e 
pardos (negros), indígenas e amarelos. As justificativas apresentadas para 
a diminuição do número de inscritos não se resumem à polêmica da gra-
tuidade da taxa de inscrição para estudantes da escola pública inscritos na 
edição passada do exame e que, em virtude da insegurança sanitária, não 
se apresentaram para fazer as provas. 

Além desse argumento, deve-se considerar que, no contexto de acesso 
desigual ao direito à educação, muitos de nossos jovens não se sentem 
bem-preparados e confiantes para se submeterem às provas. Essa é uma 
situação que reforça a preocupação explicitada pela OIT em relação às 
perspectivas da população jovem no contexto pós-pandemia. 

Diante desse quadro, a perspectiva que se apresenta à Assprom nos im-
pulsiona a desenvolver um conjunto de ações visando ao sucesso escolar 
e profissional de jovens que vivenciam em seu cotidiano restrições de vá-
rias ordens. Mais uma vez, a presente edição de nosso jornal reflete esse 
compromisso, de modo que a leitura atenta dos fatos aqui relatados pode 
ser interpretada como uma demonstração de esperança na construção de 
um futuro melhor para os nossos jovens.

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

Assprom e Câmara de Três Marias: mais 
uma parceria em prol dos adolescentes

Encontro com representantes da 
Assprom, da Câmara Municipal de Três 
Marias e da Prefeitura de Três Marias 
para assinatura do contrato, em 14 de 
setembro, na Sede da Associação

A Assprom tem orgulho de anunciar mais 
uma importante parceria. Dessa vez, a Câ-
mara Municipal de Três Marias/MG fechou 
contrato com a Associação oportunizando 
a formação profissional e a inclusão ao 
mundo do trabalho de adolescentes e jo-
vens do município, por meio do Programa 
Adolescente Trabalhador. 

A assinatura do contrato contou com a 
participação dos representantes da As- 
sprom (presidente, Carlos Cateb; superin-
tendente de educação para o trabalho, Ro-
sânia Alves Teles; assessor técnico, Márcio 
Caldeira; gestora de contratos e convênios, 
Flávia Fontes); do presidente da Câmara 
Municipal de Três Marias, Milton Mendes; 
além de representantes da Prefeitura de 
Três Marias (secretária de Assistência e 
Promoção Social, Mécia Gomes; coordena-
dora da Central de Conselhos e Entidades 
Sociais e Secretária Executiva - CMDCA, 
Giselle Dias; e chefe da Divisão de Promo-
ção Humana e Social e Secretário Executi-
vo - CMAS, Paulo Emílio).

Para o vereador Milton Mendes essa par-
ceria trata-se de um trabalho efetivo de in-

clusão social em Três Marias. "A previsão 
é de que o projeto seja ampliado, criando 
oportunidades para as empresas, no co-
mércio local e nos órgãos públicos muni-
cipais de Três Marias", ressalta.

Adolescentes 
trabalhadores Kauã 
Dayferson, Marcos 
Vinicius Fernandes, 
Iury Nascimento e 
Carla Milena Martins 
com o técnico de 
acompanhamento 
profissional, Rogério 
Moreira

A Assprom está intensificando a parceria 
com as Câmaras Municipais do interior de 
MG. Se você tem interesse em se tornar um 
parceiro da Assprom e oferecer oportuni- 
dade do primeiro emprego para adolescen-
tes e jovens em situação de risco e vulnerabi-
lidade social entre em contato com a Divisão 
de Contratos e Convênios, pelos telefones:  
(31) 3263-1536/1537/1538.

Os adolescentes trabalhadores Kauã 
Dayferson, Marcos Vinicius Fernandes, 
Iury Nascimento e Carla Milena Martins 
são os contemplados dessa edição para 
se qualificarem e se desenvolverem pro-
fissionalmente. Eles iniciaram suas ativi-
dades na Câmara Municipal de Três Ma-
rias, no mês de outubro. 

Durante o programa, os jovens recebe-
rão informações técnicas e práticas para 
o desenvolvimento de conhecimentos, 
competências e habilidades atendendo 
a atual demanda do mundo do trabalho, 
com todos os direitos trabalhistas garan-
tidos.

A jovem Carla Milena Martins, conten-

te com a oportunidade, ressalta que este 
é apenas o primeiro passo para futuras 
conquistas profissionais: “Essa é a minha 
primeira experiência e, com certeza, tudo o 

Adolescentes trabalhadores comemoram o primeiro emprego
que eu aprender irei levar para a minha tra-
jetória de vida. Estou dando o meu melhor 
e espero que todos gostem do meu traba-
lho. Agora é absorver tudo o que eu puder”.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Seja você PARCEIRO da Assprom. Contrate APRENDIZES!

Divulgação Câmara Municipal de Três Marias
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entendi o que os administradores fazem".

Projeto Novo Emprego

Que tal tirar algumas dúvidas sobre as 
carreiras e profissões? Entre em conta-
to com o Pronem e agende uma orien-
tação profissional. Mais informações:  
(31) 3263-1584 | 3207-5632

ESCOLHA PROFISSIONAL

A escolha da profissão não é tarefa fácil 
e para ajudar quem ainda tem dúvidas ou 
deseja saber mais sobre a carreira preten-
dida, a Assprom realizou a Feira das Pro-
fissões. Neste ano, o evento ocorreu nos 
dias 9, 10 e 11 de novembro, totalmente 
on-line. 

Todos os conteúdos exclusivos sobre 
as diversas profissões ficaram disponí-
veis para os adolescentes na plataforma  
Google Classroom. Os participantes, além 
de tirarem dúvidas sobre curso superior, 
técnico e tecnólogo, conheceram um pou-
co mais sobre as diversas profissões e 
suas características, além de outras car-
reiras como empreendedorismo. Também 
ouviram depoimentos inspiradores de 
ex-adolescentes da Assprom que apre-
sentaram suas histórias de superação e 
sucesso.

Para a responsável pelo evento, Danielle 
Fonseca, "o novo formato oferece ao jo-
vem interessado em acompanhar a feira, 
a facilidade de participar de qualquer lugar 
e em qualquer momento. Também favo-
receu a participação dos adolescentes do 

Mundo do Trabalho Pós-Pandemia foi tema abordado em palestra com a mestre em 
Big Data, Luna Gutierres, durante a feira. Encontro foi realizado pelo Google Meet. 

interior de Minas Gerais". 

O aprendiz Gabriel Henrique Oliveira enfa-
tiza que a feira contribuiu para sua decisão 
profissional: “Foi uma experiência muito 
boa. Entendi melhor sobre a área que eu 
desejo trabalhar, que é Administração, e a 
explicação do professor Francisco Paixão 
foi excelente porque agora eu realmente 

A Assprom, mais uma vez, foi uma das pre-
miadas no Prêmio Educador Social Fecti-
pa/MG. Dessa vez, foi o projeto “Identidade 
e Racialização" que ficou em 2° lugar. 

O concurso tem como objetivo valorizar o 
educador social. "Agradeço e parabenizo a 
idealizadora  do projeto Identidade e Racia-
lização, Isabela Soares, que trouxe a ideia 
e juntas realizamos um trabalho sublime, 
pois falamos com os jovens sobre o ra-
cismo estrutural e a necessidade de reco-
nhecer a própria cor. Como cita a filósofa 
americana, Ângela Davis: 'numa sociedade 
racista, não basta não ser racista, é neces-
sário ser antirracista'. A proposta do proje-

Assprom é premiada em mais uma edição 
do Prêmio Educador Social Fectipa/MG

Superintendente de Educação para o
Trabalho, Rosânia Teles (ao centro) e as 
educadoras sociais Flávia Fontenele e  
Nathália Carvalho, após entrega da premiação

Feira das Profissões On-line aborda
mercado de trabalho pós-pandemia

PREMIAÇÃO

to é exatamente essa, usar suas ações para 
formar pessoas engajadas e mobilizadas 
pela causa", destaca Flávia Fontenele. 

Identidade e Racialização

Este projeto tem como objetivo contribuir 
para que um maior número de pessoas 
(aprendizes, familiares, educadores e de-
mais colaboradores da instituição e empre-
sas parceiras) olhe para a sua própria cor e 
se reconheça. O projeto deseja com suas 
ações levar a essa reflexão para o âmbito 
social, político e histórico, sendo ponto fun-
damental para a desconstrução  da estrutu-
ra racista no Brasil. 
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HOMENAGEM

Antônio e Raimundo 
Hila Flávia (escritora e associada da Assprom)

entre nós. Foi meu vizinho, acompanhei 
sua atividade profissional, política e social, 
mas realmente o que me fazia ter por ele 
admiração, respeito e amizade era o que 
ele era. Um cristão que seguia a doutrina 
de Cristo com todas as suas forças e seu 
entendimento. E com o coração à mostra 
para quem o visse como era. 

E não é que Antônio Pinheiro e Raimundo 
Lacerda acabaram se encontrando neste 
mundo, trabalharam juntos em gabinete 
político, quando Antônio tinha mandato 
e eram ambos dedicados à ASSPROM? 
Coincidência é que não foi. Raimundo veio 
de Pitangui, terra de minha saudosa e ama-
da mãe. Ela sempre falava que conhecia os 
“meninos” Lacerda, de lindos olhos verdes. 
Uma vez, num encontro entre amigos, al-
guém falou alguma coisa comigo, ainda 
muito jovem, e eu respondi tal minha mãe: 
Você está achando que fui eu quem pôs 
fogo na igreja de Pitangui? Galeno, irmão 
mais velho de Raimundo teve um acesso 
de riso, pois a mãe deles dizia sempre isto. 
Galeno foi contemporâneo de minha mãe 
e entre nós nasceu uma amizade que du-
rou até sua morte. Raimundo, lindo moço 
de cabelos escuros e olhos verdes. Amável, 
doce, suave, apaixonado pela sua Marilda, 
seus filhos, sua família. Apaixonado pela 
vida e pelos irmãos, que somos todos, fi-
lhos do mesmo Pai. Um homem paciente, 
compreensivo. Quando de seu recente fa-
lecimento, Dom Aluízio o chamou de santo 
de nossos dias, o que corresponde à mais 
perfeita verdade. Um dia lhe perguntei: 
Raimundo, você acha que vai para o céu? 
E ele respondeu calmamente: com toda 
certeza. Mas lhe explico. Não é por mereci-
mento, que sou pecador, mas pela infinita 
misericórdia de Meu Pai. Eu tenho abso-
luta confiança. A tal confiança inabalável, 
que faz com que as agruras desta vida não 
nos derrubem, e, se derrubarem, tenhamos 
forças de nos erguer e recomeçar. Ambos 
meus amigos foram duramente testados 
pela vida e ficaram de pé. Lutaram o bom 
combate, não murmuravam contra Deus, 
seguiram seus caminhos na direção do 
bem e da paz. E distribuíram esta força a 
quem tivesse a benção de conviver com 
eles. 

Raimundo Lacerda

Nos altares da Igreja católica são 
venerados santos e santas. E des-
de que me dei conta de suas exis-

tências, tive curiosidade de ler sobre suas 
vidas, de saber onde viveram e o porquê se 
distinguiram e receberam tamanha honra-
ria. E de tanto ler, fiz descobertas que me 
encantaram: que eram pessoas comuns, 
não eram mais sábios, mais bonitos, mais 
fortes e nem mais perfeitos do que ne-
nhum de nós. O que os distinguia eram 
uma fé inabalável na misericórdia de Deus 
e a confiança absoluta ao entregar ao Pai 
o comando de suas vidas, direcionando ao 
serviço do mais necessitado toda a sua 
energia. 

Ao ter consciência destes dons, procurei 
descobrir nas criaturas que passaram pela 
minha vida quem tinha estas característi-
cas. E muitos de meus amigos, graças à 
generosidade absurda do Senhor para co-
migo, tinham estes dons. Dentre eles, com 
certeza, dois homens que foram conselhei-
ros e integrados na história da ASSPROM: 
Antônio Pinheiro e Raimundo Lacerda, que 
recentemente retornaram à Casa do Pai. 
Vieram Dele e a Ele retornaram. 

O Antônio Pinheiro era uma pessoa de 
uma retidão de caráter e de uma determi-
nação que raiavam ao radicalismo, embora 
fosse uma doçura no trato com todo mun-
do. Mas não era muito fácil lidar com ele 
não, porque ele não cedia no seu intento 
de viver a serviço dos excluídos. Não vaci-
lava. Uma vez a Ester, sua esposa e minha 
querida amiga, me contou um caso que ex-
plicava bem o que era nosso conselheiro. 
No seu aniversário, compareciam muitas 
pessoas para um abraço. E ela falou que 
contrataria alguns garçons para que a con-
versa pudesse ser mais tranquila. Antônio 
falou: deixa que eu sirvo as pessoas. Mas 
Ester teimou e os garçons chegaram. E o 
que fez o aniversariante? Colocou os mo-
ços sentadinhos na sala e os serviu. Como 
serviu a todos. Tinha jeito não. Acabou tudo 
bem, mas Ester nunca mais se arvorou em 
contratar ninguém para servir seu marido. 
Para vocês verem que santo também pir-
raça. Eu poderia fazer uma lista incontável 
dos trabalhos e ajudas que Antônio Pinheiro 
executou em sua vida de mais de 90 anos 

Antônio Oscar Pinheiro 

A ASSPROM lamenta a perda dos ilustres  
associados:

ANTÔNIO OSCAR PINHEIRO, cidadão hono-
rário de Belo Horizonte, atuante nas lutas em 
prol da justiça e junto às comunidades caren-
tes. O carisma e a generosidade que compar-
tilhava com todos que desfrutavam de sua 
presença marcou sua trajetória.

RAIMUNDO LACERDA, renomado engenhei-
ro e professor, contribuiu significativamente 
com a missão social da Assprom.

IN MEMORIAM

Feira das Profissões On-line aborda
mercado de trabalho pós-pandemia



6 OUTUBRO/DEZEMBRO 2021

REPORTAGEM  DE  CAPA

PARCERIA ASSPROM E UFMG

Projeto Interagindo promove roda de conversa e 
muita interação com os adolescentes e jovens

A UFMG, por meio do Observató-
rio da Juventude da Faculdade 
de Educação, iniciou parceria 

com a Assprom, para execução do Pro-
jeto Interagindo, com o objetivo de criar 
espaço para diálogos, formar vínculos e 
construir um processo formativo com 
os jovens. Durante quatro meses, foram 
realizadas atividades de formação e so-
cialização com os participantes, a partir 
de oficinas e espaços de reflexão sobre 
a condição de ser jovem trabalhador(a) 
dentro das temáticas: juventude, traba-
lho, educação, projeto de vida, identida-
de e desigualdades. 

“O Interagindo é um projeto voltado para 
a formação humana, social e cultural de 

jovens trabalhadores. Neste ano, inicia-
mos nossa parceria com a Assprom, o 
que nos possibilitou aproximar de fato 
dos jovens trabalhadores, pois focamos 
justamente nesse público. Fizemos um 
processo de divulgação e mobilização e 
contamos com a parceria da instituição 
desde este primeiro momento, o que foi 
muito importante”, ressalta a coordena-
dora pedagógica do projeto, Jorddana 
Rocha. 

Devido à pandemia, o projeto aconte-
ceu de forma remota com encontros 
síncronos, mas com a flexibilização das 
diretrizes viu-se uma oportunidade de 
realizar encontros presenciais entre os 
jovens para o fortalecimento de víncu-

los e maior integração do grupo. “Foi 
um grande desafio, pois grande parte do 
nosso trabalho tinha relação com a cria-
ção de vínculos, que é mais fácil se cria-
rem no presencial. Tivemos que repen-
sar nas dinâmicas e metodologias com 
os jovens para que conseguissem abar-
car o que queríamos repassar e fizemos 
todo o processo de formação de forma 
on-line”, explica o coordenador pedagó-
gico do projeto, Leonardo Freitas. 

A adolescente trabalhadora Deisiane 
Ventura é uma das participantes. Ela 
destaca que o projeto foi um reencontro 
em sua vida: “É um momento muito es-
pecial para nós jovens, pois dialogamos 
sobre todos os assuntos. Aprendemos 

Projeto Interagindo 
conciliou atividades 
on-line e presenciais

Equipe reunida no dia do encerramento, em 09/11/21
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PARCERIA ASSPROM E UFMG

Projeto Interagindo promove roda de conversa e 
muita interação com os adolescentes e jovens

a respeitar ainda mais as diferenças, 
o pensamento das pessoas e o outro. 
Amei as oficinas sobre racismo, precon-
ceito, homossexualidade. Conhecimen-
tos que levarei para sempre”.

Para a educadora social, Tamiris Gon-
çalves, responsável em acompanhar o 
projeto na Assprom, a parceria foi bené-
fica para os jovens. “Durante o projeto 
foi construído um espaço para intercâm-
bios de ideias e troca de saberes entre 
os profissionais da UFMG e os jovens 
da Assprom. E os encontros semanais 
com os jovens possibilitaram uma vas-
ta formação a partir de diferentes temas 
que dialogaram, especialmente, com a 
dimensão das desigualdades, trabalho e 

projeto de futuro que são os eixos cen-
trais do projeto e fazem parte do univer-
so dos jovens”, afirma. 

Os coordenadores pedagógicos, Leonar-
do Freitas e Jorddana Rocha, também 
avaliam como positiva a parceria e des-
tacam o interesse na continuidade para 
2022: “A avaliação é muito positiva dian-
te de tudo que construímos. Ficamos fe-
lizes com a parceria e desenvolver essa 
formação foi um processo muito leve, 
tranquilo, prazeroso, de muitas trocas e 
aprendizado. A perspectiva é que con-
tinuemos no próximo ano e que possa-
mos dar continuidade nesse processo 
formativo e levar mais temas importan-
tes para discussão com os jovens”. 

"Há muito tempo, 
eu desejava que 
fosse construída 
essa parceria en-
tre a Assprom e o 
Observatório da 
Juventude da Fa-
culdade de Edu-
cação da UFMG, 
através do Projeto 
Interagindo. A oportunidade 
de conhecer a proposta de 
formação desenvolvida pelo 
Interagindo me faz perceber 
a importância de aproximar 
saberes acadêmicos do co-
tidiano de vida de jovens que 
batalham no mundo do traba-
lho e vivenciam diversas ex-
periências socioculturais. Ao 
implementar um leque diver-
so de atividades, o Interagin-
do estabelece uma relação de 
muita proximidade e cumpli-
cidade em relação aos jovens. 
O resultado desse encontro é 
a contribuição para ampliar 
cada vez mais os projetos de 
vida de nossos jovens. Para-
béns a todas as pessoas en-
volvidas no desenvolvimento 
do projeto!"

Vice-presidente 
da Assprom elogia 
parceria com a UFMG 

JOSÉ EUSTÁQUIO DE BRITO 
PROFESSOR E DOUTOR EM EDUCAÇÃO

Adolescente trabalhadora Deisiane Ventura 
com os coordenadores pedagógicos, 
Jorddana Rocha e Leonardo Freitas
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TALENTOS EM CENA

Concurso de desenho premia adolescentes 
com criações sobre o tema pós-pandemia

“Natal e o Novo Mundo: A Arte de Recome-
çar”. Este foi o tema do Concurso de Dese-
nho da Assprom de 2021. A novidade deste 
ano é que todos os 26 inscritos receberam 
um kit de participação e a inscrição tam-
bém foi facilitada: ocorreu de forma on-line 
e presencial. O concurso, realizado sempre 
no final do ano, promove uma relação com o 
período festivo do Natal e a integração com 
um tema de relevância ao desenvolvimento 
e formação do adolescente/sociedade. 

De acordo com a educadora social, Karina 
Elian, uma das responsáveis pelo concurso, 
o tema pós-pandemia, associado ao Natal, 
foi escolhido pelo momento em que a so-
ciedade está passando: “A presente pan-
demia do coronavírus tem transformado a 
vida das pessoas em todo o mundo. Duran-
te o isolamento, toda a sociedade precisou 
se adaptar a novos costumes e novos há-
bitos, desde as conexões tecnológicas, que 
acabaram ficando ainda mais essenciais 
em nosso meio, até a reconstrução dos 
próprios planos de vida, seja na área pes-
soal ou profissional. Por isso, a escolha do 
tema”. 

Neste ano, houve também a participação 
de uma comissão julgadora, composta por 
quatro jurados convidados: Hugo Lima,  
poeta, atua nas áreas da educação, cura-
doria e artes visuais; Luana Sette Câma-
ra, professora de Artes e História da Arte;  
Renata Pedrosa e Silva, psicopedagoga, 
psicóloga, coordenadora da Divisão de Se-
leção e Treinamento da Assprom; Carolina 
Lúcia Viana, graduada em Psicologia e Pe-
dagogia. “Fico feliz por ver três jovens mu-
lheres, muito talentosas, tendo seu trabalho 
com o desenho reconhecido. A dedicação 
que tiveram ao produzir suas obras, nitida-
mente impressa na riqueza de detalhes, re-
força a necessidade e a importância de um 
concurso como esse. Parabéns aos envol-
vidos!”, salienta Hugo Lima.

Os três primeiros colocados de cada cate-
goria receberam kits de desenho, certifica-
do de participação e uma premiação es-
pecial (1º lugar: tablet; 2º e 3º lugar: relógio 
digital). Os desenhos vencedores foram es-
tampados no Cartão de Natal da Assprom 
(foto) como forma de reconhecimento pelo 
belo trabalho apresentado.  

ISABELLE 
CAROLINE DE 

OLIVEIRA
"Quando soube  
do concurso eu já queria 
participar, vi como uma 
oportunidade e uma nova 
experiência. Gostei muito 
de ter participado e ainda 
mais de ter ficado em 
primeiro lugar. Fico con-

tente que a Assprom promova 
esses tipos de eventos, abrindo caminhos e oportu-
nidades para vários jovens. Quando fiz o desenho, 
já estava na minha cabeça que o recomeço é deixar 
para trás o passado ou algo que te prenda a ele, e o 
que está nos prendendo no momento é essa pande-
mia, que nos obrigou a mudar nosso estilo de vida".

"Achei muito 
legal participar 
do concurso já 
que nunca havia 
participado. Achei 

muito bom poder elaborar um 
desenho com um tema, ainda mais, de Natal, já 
que é uma data que trás esperança, união de 
família e amigos. No meu desenho, quis trazer 
a esperança que o Natal trás nesses tempos de 
pandemia e o meu desejo para que tudo termi-
ne bem. É o que eu espero para o próximo ano".

"Foi uma grande 
honra participar 
de um concurso 
de desenho com 
um tema tão 

importante. No meu dese-
nho quis mostrar que o SUS foi essencial 

no combate à COVID-19 e que vacinas salvam 
vidas. Serei eternamente grata à Assprom pela 
oportunidade de mostrar, através da arte, que 
sempre haverá dias coloridos em meio ao caos 
e à escuridão".

Arquivo Pessoal

Confira os desenhos vencedores, em alta resolução, no site da Assprom: www.assprom.org.br

1º LUGAR

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

NATÁLIA 
AMORIM DE 
MAGALHÃES

2º LUGAR

BRENDA  
MATOSO DIAS 

SOARES

3º LUGAR

https://www.assprom.org.br/siten/wp-content/uploads/2021/12/Desejando-a-voc%C3%AA-Boas-Festas-3.mp4
https://www.assprom.org.br/confira-os-vencedores-do-concurso-de-desenho-e-o-cartao-de-natal-2021/
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NOSSA  VOZ

Visita à UNA

Aprendizes com as educadoras socias Flávia Fontenele e 
Aline Dias (à dir.) e profissionais da UNA, no dia da visita

Os aprendizes do Projeto Jovens Jornalistas  já es-
tão a todo vapor! No dia 01/12/21, os jovens visitaram, 
o Centro Universitário UNA - Campus Liberdade e co-
nheceram os laboratórios de Gastronomia, Moda (têx-
til, corte e costura) e Economia Criativa do curso de 
Comunicação Social, composto pelos estúdios de te-
levisão, rádio e fotografia. O próximo passo será co-
locar no papel tudo que aprenderam e vivenciaram.  
 A Assprom agradece à UNA por mais essa parceria de su-
cesso e por proporcionar momentos de conhecimento e 
troca de experiências aos jovens!

Projeto Jovens Jornalistas da 
Assprom inicia mais uma turma
Está começando mais uma edição 
do Projeto Jovens Jornalistas. Dessa 
vez, a Turma 001B/21 (foto) será a 
responsável pelo conteúdo da coluna 
‘Nossa Voz’ no Jornal da Assprom. 
Serão seis meses de muito trabalho 
e sugestão de matérias. Durante es-
se período, vai rolar muito aprendiza-
do e troca de experiências.  

Além disso, em parceria com o 
Centro Universitário UNA, os jo-
vens jornalistas terão a oportu-
nidade de participar de oficinas e 
atividades direcionadas, como: dis-
cussões temáticas, produção de tex-
tos, fotojornalismo, redes sociais e  
muito mais!

Sejam bem-vindos: Ana Paula Cordei-
ro, Cezar Augusto Cortes, Esther 
Hadassa, Fabiola Santos, Gabriel 
Douglas Santos, Guilherme Lu-
cas Mendes, Kellen Reis, Laiza 
Oliveira, Larissa Barbosa, Leo-
nardo Vieira, Luan Amorim, Lui-
sa Castro, Philip Gonçalves, Ré-
gia Vitória Oliveira, Ryane Alves, 
Sarah Santiago, Thiago Fidelis, Vitória  
Amorim. 
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CORONAVÍRUS EM PAUTA

Entenda a importância da vacinação 
de adolescentes e jovens contra a COVID-19

JORNAL DA ASSPROM: Qual a importân-
cia da vacinação contra a COVID-19 em 
adolescentes e jovens?

MÔNICA LEVI: Apesar da maioria dos 
jovens não ter uma evolução grave da 
COVID-19, não podemos negar que exis-
tem complicações, caso eles adquiram a 
doença. Existe a COVID longa, que pode 
atrapalhar e muito a vida do adolescen-
te, além de formas graves da doença que 
ocorrem mais naqueles grupos conside-
rados de risco aumentado, como a popu-
lação privada de liberdade, aquele que tem 
deficiência permanente ou comorbidades, 
como, por exemplo, doenças pulmonares, 
cardíacas, entre outras. Ainda tem aque-
las adolescentes que são gestantes ou 
que estão amamentando, ou seja, puér-
peras, que também têm o risco maior de 
evoluir para uma forma grave da doença e 
até um risco aumentado do óbito. Então, a 
importância da vacinação resume-se em 
proteção para aquele que se vacina - no 
caso o adolescente - e também para re-
duzir a quantidade de circulação do coro-
navírus entre as pessoas na comunidade, 
bem como em outros locais que os jovens 

possam frequentar.

JORNAL DA ASSPROM: Existe comprova-
ção da segurança na aplicação das vaci-
nas neste público? 

MÔNICA LEVI: Sim, as vacinas que são 
licenciadas passam por etapas de Avalia-
ção de Segurança e de Eficácia, que são 
chamados estudos de fase 1, 2 e 3, até 
obterem o licenciamento, ou seja, a com-
provação de que tudo deu certo. Várias 
análises foram realizadas, em vários paí-
ses do mundo, avaliando o risco-benefício 
da vacinação nos adolescentes, conside-
rando que é uma faixa etária que tende a 
ter menor gravidade comparativamente a 
pessoas mais velhas e pessoas portado-
ras de condições especiais, entre outros. 
Analisando todos estes desfechos, a vaci-
nação supera e muito os riscos de efeitos 
adversos mais graves que a vacina possa 
desencadear.

JORNAL DA ASSPROM: Qual a importân-
cia epidemiológica de incluir os adoles-
centes e jovens no grupo de vacinação?

MÔNICA LEVI: É muito importante que 
o maior número de pessoas sejam va-
cinadas, pois isso reduz a circulação do 
vírus e o risco de transmissão comunitá-
ria. E o adolescente tem um importante 
papel neste quesito de transmissão de 
doenças. Desta forma, o início do pro-
cesso de vacinação, também nos adoles-
centes, favorece a redução das taxas de 
transmissão, do número de casos gra-
ves e de óbitos em toda a comunidade.

JORNAL DA ASSPROM: Existem contrain-
dicações para aplicação das vacinas em 
jovens e adolescentes?

MÔNICA LEVI: Apesar da vacina ter um 

Em entrevista ao Jornal da Assprom, em 19/10/2021, a diretora 
da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Dra. Mônica 
Levi, afirma que a vacinação em adolescentes é essencial para 
reduzir a transmissão da COVID-19 para toda a população

Divulgação: Freepik

perfil de segurança muito bom, existem 
eventos adversos que podem contrain-
dicar a continuidade do esquema, sen-
do a ocorrência de reação anafilática 
a situação mais comum. Outros even-
tos adversos considerados graves me-
recem a ponderação do risco/bene-
fício para prosseguir com as doses. 

JORNAL DA ASSPROM: E sobre as Fake 
News. Quais as recomendações da So-
ciedade Brasileira de Imunização para a 
população quanto a este tema?

MÔNICA LEVI: Os jovens têm muito con-
tato com as mídias de modo geral, twii-
ter, instagram, facebook, enfim, possuem 
todas as ferramentas para se comunica-
rem rapidamente e uma informação falsa 
pode fazer um estrago em pouco tempo. 
Então, nós estimulamos que as pessoas 
se informem em fontes seguras. O site da 
SBIm contém todas as informações so-
bre a COVID feita numa linguagem bas-
tante clara, objetiva e fácil de ser compre-
endida por qualquer um. Ele é uma das 
referências. 

Diretora da Sociedade Brasileira 
de Imunizações, Dra. Mônica Levi

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

Divulgação: SBIm

https://www.assprom.org.br/entenda-a-importancia-da-vacinacao-de-adolescentes-e-jovens-contra-a-covid-19/


11OUTUBRO/DEZEMBRO 2021

JORNAL DA ASSPROM: Ao ingressar na 
Assprom você atuou como aprendiza na 
biblioteca do Colégio Pitágoras. Como foi 
essa experiência?

NAYARA SILVESTRE: Nunca vou me es-
quecer da emoção que senti ao ser cha-
mada para participar do Programa de 
Aprendizagem da Assprom e atuar no 
Colégio Pitágoras/Cidade Jardim foi uma 
ótima experiência! Amava o meu trabalho 
e vivia entre dois mundos porque eu tra-
balhava num colégio privado pela manhã 
e estudava à noite numa escola pública 
onde eu nem tinha acesso à biblioteca. Foi 
como se um novo mundo se abrisse para 
mim.

JA: O que você acha do trabalho de  
inclusão social da Assprom?

NS: A gente sabe como o jovem em situa-
ção de pobreza é tratado no Brasil. Temos 
poucas possibilidades ou às vezes nenhu-
ma. No meu caso, muita gente apostava 
que eu não teria nada na vida. Meus pais 
não concluíram nem o ensino fundamen-

empresa onde trabalhei por mais de três 
anos. Também cursei Arquitetura e Urba-
nismo, no Centro Universitário UniBH. Mu-
dei para a Irlanda e, atualmente, trabalho 
em um escritório de arquitetura na cidade 
de Limerick. Estou feliz também porque 
meu título de arquiteta foi reconhecido e, 
agora, possuo atuar em minha área. 

JA: Por que você optou pelo curso de  
Arquitetura e Urbanismo?

NS: Meu pai plantou essa semente no 
meu coração. Ele disse que era a profis-
são de Deus, o grande arquiteto do uni-
verso. Carrego este sonho em mim desde 
criança. Realizá-lo foi uma das maiores 
conquistas da minha vida.

JA: Que dica você dá para os jovens que 
querem seguir uma trajetória como a sua?

NS: Sabe aquela velha citação que “co-
nhecimento é o único bem que ninguém 
pode te tirar”? Acreditem! Adquiram co-
nhecimento. Lutem por uma educação 
digna e por um Brasil mais inclusivo. Te-
nham consciência social. Estudem a nos-
sa história. Nunca parem de aprender. 
Aprendam a lidar com dinheiro. Educação 
financeira também é muito importante! 
Sonhem sem medo. Os sonhos são com-
bustíveis para seguir em frente. Sejam  
"álcool" e divirtam-se. Ser jovem é massa!

HISTÓRIA  DE  VIDA

tal. Éramos pobres mesmo. A política de 
inserção da Assprom foi uma rota de fu-
ga. Eu tinha trabalho, cursos, assistência e 
outros benefícios também. Ganhávamos 
produtos de higiene pessoal, incluído até 
absorventes, meias, escovas; além de ma-
terial escolar e cesta básica no Natal. Esse 
suporte foi essencial para a minha trajetó-
ria de sucesso. 

JA: O que fez após o seu desligamento? 

NS: Consegui outro estágio através do Pro-
jeto Novo Emprego da Assprom. Depois de 
um tempo fui contratada por essa mesma 

NAYARA LÍDIA SILVESTRE DOS 
SANTOS (foto), 30 anos, arquiteta, 
conta, com orgulho, sobre o início de 
sua carreira profissional na Assprom 
e sua mudança para a Irlanda

Arquivo pessoal

“Acreditem! Adquiram conhecimento. Lutem por 
uma educação digna e por um Brasil mais inclusivo”

Gostou da entrevista e quer saber mais sobre a história da Nayara? 
Então, confira a entrevista, na íntegra, no site da Assprom (www.assprom.org.br).

CONSCIÊNCIA NEGRA

Para marcar o Dia Nacional de Zumbi dos 
Palmares e da Consciência Negra, cele-
brado em 20/11, a Assprom realizou, no 
dia anterior à data, a palestra "Racismo 
estrutural e institucional no Brasil". A ação 
faz parte do Projeto Identidade e Raciali-
zação. 

A palestra, ministrada pelo advogado, Gil-
berto Silva Pereira, ex-adolescente traba-
lhador, falou sobre a importância da data 
e a luta constante contra o racismo no 
Brasil, como forma de promover reflexão, 

Racismo estrutural e institucional no Brasil é tema de palestra
estimular argumentação e troca de sabe-
res entre os adolescentes e jovens.

Para a aprendiza Lyora Ferreira, o tema 
apresentado foi muito importante, pois, 
além de ensinar, ajuda na conscientiza-
ção. "Infelizmente, o racismo ainda per-
siste na nossa sociedade. O palestrante   
passou a mensagem de que todos somos 
iguais, independente da cor. Todos deve-
mos respeitar uns aos outros e sempre 
lutar pela igualdade de direitos. Só assim 
o mundo será melhor, salienta. Palestra com o advogado Gilberto Silva 

atrai centenas de jovens participantes 

https://www.assprom.org.br/nayara-silvestre-fala-com-orgulho-de-sua-experiencia-na-assprom-como-aprendiza/
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. 

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

