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com a Divisão de 

Contratos e Convênios:

CONTRATE 
APRENDIZES!

.

CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

ASSPROM 46 ANOS - SUPERAÇÃO! 

“Bom mesmo é ir à luta com 
determinação, abraçar a vida 

com paixão, perder com  
classe e vencer com ousadia, 

pois o triunfo pertence a quem 
se atreve. A vida é muito bela  

para ser insignificante!” 

CHARLES CHAPLIN

Nos 46 anos de trabalho e desa-
fios, a ASSPROM comemora as 
inúmeras vitórias consequentes do esforço e aprimoramento 
técnico e administrativo e, com maior orgulho, celebra e enalte-
ce a superação pessoal dos mais de 114 mil adolescentes tra-
balhadores e jovens aprendizes que encontraram o “caminho 
de vida e profissão” durante a participação dos Programas e 
Projetos planejados e executados pela ASSPROM em Parceria 
com órgãos públicos e empresas privadas. 

A trajetória de toda e todo “assprom” é adornada de espinhos e 
flores, de tombos e coragem, de luta e alegria, de superação e 
esperança! 

Agradecemos a DEUS, a cada manhã, a oportunidade de con-
tribuir, com o trabalho beneficente e filantrópico, para que os 
Programas de humanização, equilíbrio e inclusão transforme e 
engrandeça, positivamente, a vida de cada jovem e adolescen-
te nascido em condições de vulnerabilidade social em Minas  
Gerais.  

Aos gestores dos órgãos públicos e empresas privadas a  
ASSPROM renova o reconhecimento da fundamental e essen-
cial PARCERIA que permite o desenvolvimento e execução dos 
Programas de formação e inclusão pela via do trabalho profis-
sionalizante assistido de milhares dos adolescentes e jovens.

SUPERAR A DESIGUALDADE SOCIAL É A SOLUÇÃO!     

dicom@assprom.org.br

(31) 3263-1538

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

SLU/BH renova parceria com a Assprom e 
promove oportunidades para mais jovens

A parceria entre a Assprom e a 
Superintendência de Limpeza 
Urbana (SLU/PBH) tem propor-

cionado muitas oportunidades de apren-
dizado profissional e crescimento pesso-
al, contribuindo para a formação integral 
dos aprendizes. Como resultado deste 
trabalho de sucesso, a Assprom e a SLU/
PBH renovaram, em agosto/2021, o Ter-
mo de Colaboração para capacitar mais 
51 aprendizes em situação de vulnera-
bilidade social, por meio do Programa 
de Aprendizagem Auxiliar de Escritório, 
objetivando sua inclusão no mundo do  
trabalho. 

Os aprendizes receberão toda a formação 
profissional até abril/2023. O objetivo é 
contribuir para a formação pessoal, social 
e profissional do aprendiz de forma a pre-
pará-lo e a torná-lo apto para o mercado 
de trabalho. “É com muita satisfação que 

continuaremos com essa parceria com a 
Assprom. Esses novos aprendizes estão 
contribuindo para as atividades da SLU/
BH e acredito que também estamos con-
tribuindo com o conhecimento e experiên-
cia profissional deles. Continuamos acre-
ditando que a oportunidade de inclusão 
social é muito significativa e, com certeza, 
capaz de modificar para melhor a vida e 
as perspectivas dos jovens que integram 
o Programa de Aprendizagem”, destaca 
a gerente de Recursos Humanos da SLU/
PBH, Florença Montini.

Para o presidente, Carlos Cateb, promover 
a inclusão social por meio de qualificação 
profissional é o objetivo do Programa de 
Aprendizagem da Assprom. “A Assprom 
oferece aos adolescentes e jovens experi-
ência profissional, de forma protegida, ao 
mesmo tempo em que proporciona for-
mação pessoal e profissional. A renovação 

dessa parceria é gratificante, pois demons-
tra o real papel social da SLU/PBH se con-
cretizando, além de contribuir para lançar 
no mercado futuros profissionais, compe-
tentes e conscientes de suas responsabili-
dades sociais”, afirma. 

Durante este período, os participantes re-
ceberão conhecimentos teóricos e práticos 
necessários ao desempenho de uma pro-
fissão e serão estimulados à prática da ci-
dadania e de valores éticos e profissionais.

O aprendiz Gabriel Freitas Nascimento co-
memora o ingresso no primeiro emprego. 
Para ele, o trabalho é um bom aprendizado. 
“A SLU dá aos jovens muitas oportunidades 
de conhecimento e a Assprom é uma ins-
tituição que oferece muitos cursos para os 
adolescentes. Estou muito feliz com todo o 
conhecimento que estou adquirindo e vou 
aproveitar ao máximo as oportunidades”.

Aprendizes recebem formação profissional e cidadã,  
que une teoria e prática, no Programa de Aprendizagem
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EDUCAÇÃO

Proporcionar aos adolescentes trabalhado-
res e aprendizes maiores chances de ingres-
so em uma universidade pública, por meio 
do Preparatório para o Enem, é o foco da As- 
sprom, em parceria com a Fundação João 
Pinheiro. Em março, o Acompanhamento 
Escolar da Assprom aplicou uma prova pa-
ra selecionar mais 25 jovens para participar 
do Pré-Enem. 

Diferente de 2021, neste ano as aulas acon-
tecerão em regime presencial, de segunda 
a sexta-feira, no horário noturno, na sede da 
Assprom. Até então as aulas eram minis-
tradas na Fundação João Pinheiro (FJP), na 
Avenida Brasil, que por questões de reforma 
do prédio, serão realizadas nas dependên-
cias da Associação.

De acordo com a educadora social, Caroli-
na Viana, a maior expectativa da Assprom é 
que todos os estudantes tenham um apro-
veitamento satisfatório. “Esperamos que, 
durante as aulas, os jovens tirem as dúvi-
das, se interajam com os colegas e pro-
fessores, mantenham o foco durante todo 
o ano e não desistam na primeira dificul-

dade, para que, assim, eles possam alcan-
çar maior índice de aprovação no ENEM”,  
destaca.

As aulas irão iniciar no dia 12 de abril, com 
previsão de encerramento em dezem-
bro/2022. Durante o preparatório, os alunos 
terão acesso a todos os recursos disponí-

Parceria Assprom e Fundação João 
Pinheiro prepara jovens para o Enem

CULTURA, LAZER E CONHECIMENTO

veis para a realização das atividades do 
curso. Neste período, os jovens terão aulas 
de física, química, biologia, história, geo-
grafia, língua portuguesa, literatura, inglês, 
redação, álgebra e geometria, com os pro-
fessores e monitores voluntários e, em sua 
maioria, estudantes da FJP e da UFMG.

No total, 154 jovens se inscreveram e participaram das provas de seleção para  
as 25 vagas. As provas foram realizadas nas dependências da Assprom.

Inscrições abertas para o Cinema Comentado
A Assprom está retomando o Cinema Co-
mentado, que tem como objetivo promover 
uma séria discussão sobre as mais diver-
sas situações do nosso cotidiano por meio 
de filmes, para assim fomentar a consci-
ência crítica dos adolescentes e jovens  

paticipantes. 

A ação acontece em grupo, aos sábados, e 
na parte da tarde, onde são escolhidos fil-
mes com o propósito de estimular o debate 
referente a questões relacionadas à temá-
tica do mesmo. 

Inscreva-se já!
A próxima sessão acontecerá para os ado-
lescentes trabalhadores, no dia 9 de abril, 
das 13h às 18h. Vagas limitadaS!
 
Informações: (31) 3263-1578/1585

Além de apresentar 
filmes de qualidade, 
a intenção da Sessão 
de Cinema Comentado 
é contribuir para a 
ampliação do universo 
artístico-cultural entre 
os jovens

*Fotos tiradas antes da pandemia da COVID-19
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CULTURA MAKER

A Assprom foi convidada pelo Centro Uni-
versitário Newton Paiva para participar do 
Science Days, inspirado no Dia do Espaço 
na Flórida. O evento foi promovido pela Fun-
dação Michaeli e pela Agência Espacial Bra-
sileira. No dia 22 de março, participaram da 
feira 80 adolescentes trabalhadores e apren-
dizes da Assprom, na Newton Paiva, em Belo 
Horizonte. A programação contou com ex-
posições de artefatos espaciais, stands das 
escolas americanas, informações sobre os 
alimentos consumidos por astronautas em 
suas missões, além dos  adolescentes pode-
rem enviar cartões postais ao espaço.

De acordo com a educadora social, Flávia 
Fontenele, o evento possibilitou aos jovens 
oportunidade de explorar o mundo da ci-
ência. “Quero parabenizar toda a equipe da 
Newton Paiva e do Science Days pela exce-

lente iniciativa de trazer o ‘mundo espacial’ 
para perto dos adolescentes. Acredito que 
este evento será inesquecível na formação 
deles. Foi um tempo curto, mas de grande 
aprendizado e interação. Tive a oportuni-
dade de ver nossos adolescentes curiosos, 
perguntando, outros conversando em inglês 
com as escolas, tirando fotos,  etc. Foi uma 
atividade ‘fora da caixa’ bem  divertida e for-
madora”, ressaltou. 

A adolescente trabalhadora Esther Dias se 
encantou com a área de inovação em rea-
lidade virtual: “Foi surpreendente! Pude co-
nhecer diversas áreas que nem sabia que 
existiam. Na palestra, ver pessoas especia-
lizadas explicando sobre as oportunidades 
que falar inglês pode oferecer aos jovens e a 
possibilidade de poder estudar nos Estados 
Unidos abriu meus horizontes”.

Jovens da Assprom 
participam da maior feira 
de ciência espacial do país

O adolescente trabalhador, Davi Ju-
nio Oliveira Silva, foi um dos sele-
cionados para ser embaixador no 
evento e passar o dia com a equipe 
do Science Days.

“Foi um dia incrível! Fui muito bem 
recepcionado, ganhei camisas e 
brindes do evento, interagi com to-
dos e comecei a ajudar em tudo que 
precisava. No início, fiquei respon-
sável pela mesa de cartas escritas 
pelos participantes e que seriam 
encaminhadas para o foguete da 
Blue Origin para ir ao espaço. Con-
versei com a equipe da Newton e do 
Science Days, juntamente com con-
vidados como Gabe Gabrielle, enge-
nheiro da Nasa. À tarde, pude mos-
trar um pouco sobre o braço de uma 
armadura que eu estou desenvol-
vendo e que usei no evento. Contei 
um pouco sobre mim e meus robôs. 
Enfim, foi uma experiência maravi-
lhosa, principalmente pelo fato de 
me identificar muito com a área da 
Astronomia. Só tenho a agradecer 
pela oportunidade”.

JOVEM EMBAIXADOR

Momentos diversos dos adolescentes e jovens da Assprom no Science  
Days, no Centro Universitário Newton Paiva, no primeiro dia do evento

#CULTURAMAKER
Essa ação fez parte do Projeto  
Cultura Maker da Assprom que tem  
como objetivo ofertar, por meio das  
atividades (oficinas, cursos, palestras),  
a cultura maker voltada para a área  
tecnológica e do empreendedorismo, 
com a finalidade de despertar o prota-
gonismo juvenil e permitir o desenvol-
vimento de soft skills e hard skills nos 
adolescentes.

     Mais informações:  
     flaviafontenele@assprom.org.br

Adolescente trabalhador Davi Junio com 
a educadora social Flávia Fontenele e o 
engenheiro da Nasa, Gabe Gabrielle
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REPORTAGEM  DE  CAPA

PARCERIA DE SUCESSO

Advocacia Geral do Estado e Assprom garantem,  
desde 1995, oportunidade de trabalho a centenas de jovens

O Diretor-Geral da AGE-MG, 
Fernando Xavier dos Santos, 
ex-adolescente trabalhador, 
ressalta a importância do tra-
balho de formação da Asso-
ciação:
“Eu sou um entusiasta deste trabalho 
realizado pela Assprom com adoles-
centes que se encontram em situação 
de vulnerabilidade e risco social. Acre-
dito que essa oportunidade de primei-
ro emprego, somada aos incentivos 
(obrigatoriedade) de permanência na 
escola, bem como as diversas ações 
de aprimoramento profissional ofer-
tadas, contribuem de sobremaneira 
como instrumentos que permitem a 
mudança e melhoria da realidade de 
centenas de jovens e suas famílias – 
eu entre eles, e me orgulho demais de 
ter feito parte desta história. 

Essa parceria tem gerado excelentes 
resultados, não só pelos relevantes 
serviços prestados pelos adolescen-
tes trabalhadores na AGE, mas tam-
bém por representar um verdadeiro 
celeiro de bons profissionais. A este 
respeito, hoje contamos no quadro de 
servidores administrativos da Advo-
cacia-Geral do Estado com um total 
de 32 (trinta e dois) servidores que 
foram adolescentes trabalhadores 
da Assprom, sendo que, além deste 
Diretor-Geral, temos outros 3 direto-
res que foram adolescentes trabalha-
dores inclusive nossa recém nome-
ada Diretora de Recursos Humanos,  
Camila Cristina Trindade”. 

Diretor-Geral da 
AGE elogia parceria 
com a Assprom

O apoio da Advocacia Geral do Es-
tado de Minas Gerais (AGE-MG) é 
de fundamental importância para 

a eficácia dos projetos, ações e ativida-
des desenvolvidos pela Assprom. Desde 
30/06/1995, essa parceria vem benefi-
ciando a formação de vários adolescentes 
e reconhece a consolidação da proposta 
da Associação de garantir ao adolescente 
de família de baixa renda boas perspec-
tivas de futuro, capacitando-os e inserin-
do-os no mercado de trabalho. Atualmen-
te, 38 adolescentes trabalhadores estão 
atuando na AGE-MG. 

Adolescentes trabalhadores da AGE-MG se reúnem com o Diretor-Geral, Fernando Xavier e a Diretora de Recursos Humanos, Camila Trindade (ao centro)

E, como prova importante desse reconhe-
cimento, vários ex-adolescentes trabalha-
dores que passaram pela Advocacia Geral 
já conseguiram um espaço no mercado: 
eles foram absorvidos pela AGE-MG ao se 
desligarem da Assprom.

Para o presidente, Carlos Cateb, a parceria 
com a AGE-MG é positiva. “O reconheci-
mento do trabalho da Assprom, a partir da 
contratação de ex-adolescentes trabalha-
dores pela AGE-MG é motivo de muito or-
gulho para a entidade. É fundamental dar 
aos jovens uma formação de qualidade, a 
partir de cursos diversificados e incentivo 

“Tenho a Assprom como um marco em minha vida. Foi on-
de aprendi tudo, onde me formei como pessoa e profissional. 
Ingressei na instituição em 1998, como adolescente traba-
lhador. Atuei a princípio na OAB, depois, na Advocacia Geral 
do Estado. Graduei em Gestão Pública. Entre 2000 e 2013, 
fui Coordenador dos adolescentes da Assprom. Em 2013, 
fui nomeado Diretor de Apoio Logístico onde permaneço até 
hoje. Não tenho palavras para agradecer o que a instituição fez por mim.” 

SÉRGIO LUIZ SANTANA, Diretor de Apoio Logístico na AGE-MG 

#EUFAÇOPARTE
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PARCERIA DE SUCESSO

Advocacia Geral do Estado e Assprom garantem,  
desde 1995, oportunidade de trabalho a centenas de jovens

Bons Exemplos e Reconhecimento 
O sucesso da parceria firmada entre a Assprom e a Advocacia  
Geral do Estado de Minas Gerais vem contribuindo para a ampliação 
de vagas para os adolescentes trabalhadores. A AGE-MG tem, em 
seu quadro, inúmeros ex-adolescentes trabalhadores, que hoje são 
funcionários. Essa postura reconhece a qualidade profissional dos  
jovens formados pela Assprom. 

O Diretor-Geral, FERNANDO XAVIER DOS SANTOS e a Diretora de Re-
cursos Humanos, CAMILA CRISTINA TRINDADE, assumiram os car-
gos na AGE-MG, em fev/2022. Além deles, mais 30 ex-adolescentes 
trabalhadores(as) começaram a vida profissional na Assprom e estão 
em exercício na AGE:

• SÉRGIO LUIZ SANTANA: Diretor de Apoio Logístico

• SILVANO AMÂNCIO BRAGA: Diretor de Gestão e Distribuição Processual 

• WILLIAN FERNANDES DE SOUZA: Atua na Assessoria de Comunicação

• LÍVIA GUIMARÃES DA SILVA: Atua na Advocacia Regional/Divinópolis

EM OUTRAS FUNÇÕES:

• ALEXSANDRO TADEU O. COSTA

• ANA GABRIELA SIMÕES

• BÁRBARA BRUNA DOS SANTOS

• CHARLES FERREIRA FELIX

• DOUGLAS RODRIGUES DA CRUZ

• EDUARDO MAGALHÃES SILVA

• GLEBER JUNIO VASCONCELOS

• IAGO FELIPE ALVES DE ALCANTARA

• JOSÉ LUIZ PEREIRA

• JOSIANE CRISTINA P. ASSUNÇÃO

• JULIANA CRISTINA SANTOS MARTINS

• KENNEDY RODRIGUES DE SOUZA

• LUANA FERREIRA DE O. A. GOMES

A ASSPROM SE ORGULHA E PARABENIZA A TODOS PELA TRAJETÓRIA DE SUCESSO!

Adolescentes trabalhadores da AGE-MG se reúnem com o Diretor-Geral, Fernando Xavier e a Diretora de Recursos Humanos, Camila Trindade (ao centro)

Presidente da Assprom, Calos Cateb, com os 
diretores, Fernando Xavier e Camila Trindade, 
durante visita à AGE-MG para estreitar laços

aos estudos. Nesse sentido, a atitude da 
AGE-MG em absorver os adolescentes da 
Assprom comprova o comprometimen-
to social e abertura de oportunidade aos  
jovens”.

A Assprom se orgulha e enaltece a parce-
ria com a AGE-MG. São essas instituições 
e parceiras que, ao apoiarem as iniciativas 
da instituição, permitindo aos jovens bus-
carem o seu aprimoramento profissional e 
pessoal com as atividades e cursos ofere-
cidos pela Associação, contribuem para a 
mudança do quadro social do país. 

• LUCAS CARVALHO GOMES

• MARCELO ANDRELINO COSTA

• MYLLENA MENDES VIEIRA

• PAOLA RODRIGUES GODOI

• PAULO JOSÉ DE ASSIS

• RAFAEL HENRIQUE CAMILO VIANA

• RAFAEL MARQUES FARIAS

• RENATO MOREIRA MOURA

• UIRAN IGOR VITOR VIEIRA

• WEBERT WILLIAM P. DA SILVA

• VITÓRIA PEREIRA MARTINS

• NELSON DA SILVA DE OLIVEIRA

• PAULO ROBERTO CAMARGOS

Foto: Willian Fernandes AGE-MG

Foto: Carol Salgado AG
E-M

G
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Cursos da Assprom complementam 
aprendizado dos adolescentes e jovens

Cursos do Currículo Mínimo

Com o objetivo de aprimorar a forma-
ção dos adolescentes trabalhadores, 
proporcionando a eles um apren-

dizado mais amplo, a Assprom promove 
cursos presenciais e/ou on-line visando o 
desenvolvimento de habilidades e compe-
tências fundamentais para a inserção dos 
jovens no mundo do trabalho. Esses cur-
sos compõem a formação básica, chama-
do de Currículo Mínimo, que os adolescen-
tes e jovens têm à disposição ao entrarem 
na instituição. 

Ministrado por educadores sociais capa-
citados e comprometidos, os cursos refor-
çam o aprendizado e os jovens têm a opor-
tunidade de obter informações práticas 
presentes em sua rotina de trabalho, como 
atender bem um cliente, redigir documen-
tos comerciais, melhorar a comunicação e 
o aprendizado da matemática financeira. 

Segundo a educadora social, Flávia Cam-
pos, diante de um mercado cada vez mais 
competitivo, investir na aprendizagem de 
forma constante e continuada pode ser de-
terminante para o sucesso em sua carrei-
ra. “É muito importante que os adolescen-
tes priorizem a realização desses cursos, 
visto que os conteúdos trabalhados visam 
auxiliá-los na execução de suas atividades 
dentro das empresas/órgão públicos con-
tratantes, assim como capacitá-los para a 
realização de um trabalho de qualidade em 
diferentes áreas”, destaca.

As aulas acontecem de forma bastante 
dinâmica e o resultado é muito positivo. 
“Não sabia atender muito bem as pessoas 

e com este curso aprendi como devo tratar 
diferentes clientes. Gostei muito de apren-
der sobre o Atendimento Tecnológico. A 
educadora é ótima, sempre tirando nossas 
dúvidas”, destaca o adolescente trabalha-
dor Leonardo Oliveira.

A adolescente trabalhadora Aryane de Oli-
veira Inácio, do Fórum de Mantena/MG, fez 
o curso de Língua Portuguesa on-line e 
também aprovou. “Tenho a certeza que ele 
vai me ajudar 100% em meu crescimento 
profissional e pessoal. Tive um pouco de 
dificuldade no começo, mas no decorrer do 
curso fui aprendendo e superando. Gostei 
muito das videoaulas e o formato de for-
mulário na plataforma foi muito bom para 
o envio das atividades”. 

- Excelência no Atendimento ao Cliente; 
- Informática Básica; 
- Lingua Portuguesa - Reflexão e Prática; 
- Técnicas de Leitura e Compreensão de Textos;  
- Princípios Básicos de Matemática Financeira e Estatística; 
- Raciocínio Lógico Matemático; 
- Desenvolvimento Profissional para o Mercado de Trabalho      
   (para adolescentes em fase de desligamento).

Curso de Excelência no Atendimento ao Cliente é muito procurado pelos jovens

ACESSE O PLANEJAMENTO

Para atender o jovem de forma mais 
rápida e eficaz, a Assprom disponi-
biliza, mensalmente, o planjamento 
de cursos e eventos. Ele fica dispo-
nível no site www.assprom.org.br, no 
link Mídias/Planejamento de Cursos. 
Você também pode acessá-lo no QR-
-CODE abaixo ou solicitá-lo ao Setor 
de Cursos da Assprom.

Mais informações:
secretariadifop@assprom.org.br
(31) 3263-1589

Curso Desenvolvimento Profissional para 
o Mercado de Trabalho na Assprom

Confira o Planejamento de 
Cursos e Eventos. É só apon-
tar a câmera para o código 
QR abaixo:

*Foto tirada antes da pandemia da Covid-19

*Foto tirada antes da pandemia da Covid-19

https://www.assprom.org.br/planejamento-de-cursos/
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HISTÓRIA  DE VIDA

WELLINGTON RANGEL (foto),  
40 anos, fala sobre sua trajetória 
até se tornar presidente da OAB, 
em Santa Luzia

“Participar da Assprom é tudo que precisamos para 
iniciar nosso propósito e sermos bem sucedidos.”

Arquivo pessoal

JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua 
trajetória na Assprom?
WELLINGTON RANGEL: Na Assprom, 
atuei em várias empresas parceiras, como  
Fhemig e OAB, permanecendo nesta últi-
ma por maior tempo e foi uma experiência 
marcante, uma oportunidade que me trou-
xe a chance de seguir o rumo certo. Todos 
precisam de um norte, uma direção, e, às 
vezes, participar do Programa da Assprom 
é tudo que precisamos pra iniciar nosso 
propósito e sermos bem sucedidos.

JORNAL DA ASSPROM: O que fez 
após seu desligamento da entidade? 
WELLINGTON RANGEL: Continuei traba-
lhando no mesmo local de encaminha-
mento, a OAB. Dediquei 26 anos da minha 
vida servindo à Advocacia. Formei em Di-
reito pela Dom Helder Câmara e hoje tenho 
um escritório em parceria com um amigo 
e estou presidente na Subseção da minha 
cidade, a aprazível Santa Luzia.

JORNAL DA ASSPROM: Houve 
alguma mudança em sua vida depois 
da Assprom? 

WELLINGTON RANGEL: A principal mu-
dança foi na minha capacidade de geren-
ciar minha vida desde cedo. O trabalho dig-
nifica a pessoa e adquirir responsabilidade 
em uma fase inicial da vida é, sem dúvidas, 
fundamental para a formação.

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

WELLINGTON RANGEL: Estou me especia-
lizando e quero me dedicar ao estudo para 
continuar realizando meus projetos. Quero 
lecionar e vou trabalhar para isso. 

“O lema que carrego comigo é ins-
piração para mim mesmo. De 

office boy a Presidente. Não é uma vai-
dade fútil, mas uma realização pesso-
al. Não podemos escolher ficar inertes, 
sem perspectivas, dependendo só dos 
outros. É preciso ter um ideal e iniciar 
os trabalhos. E se cairmos, somos nós 
quem decidimos quanto tempo no chão 
iremos ficar.

Eu mesmo tive um entrave no caminho. 
Um acidente automobilístico quando 
estava no quinto período do meu curso 
e faço questão de compartilhar:

Um homem bêbado dirigia na contra-
mão e atingiu o carro que eu conduzia 
na BR 381. Todos sobrevivemos, exce-
to ele. Mas não digo que pagou com a 
vida, pois os danos ficaram em aberto. 
Meu filho de 5 anos teve que amputar 
suas duas perninhas e ficou paraplégi-
co numa cadeira de rodas. Hoje ele está 
bem... superando todos os dias, mas 
essa história serve de alerta sobre a ir-
responsabilidade no trânsito e a nossa 
capacidade de superarmos os obstá-
culos quando a gente sabe onde quer 
chegar. Deus é maior que os problemas.

Quer saber mais sobre a trajetória de Wellington Rangel? Confira a entrevista, na íntegra, no site da Assprom (www.assprom.org.br). 

#EuFaçoParte
DEPOIMENTO

“

“Estou muito feliz, pois fui contratado pelo Hospital Risoleta Neves onde 

trabalhei pela Assprom. A Associação se preocupa com a nossa carreira 

profissional e nos ajuda a conquistá-la. Todos os cursos que a Assprom me 

ofereceu agarrei sem medo, pois o conhecimento é uma peça importante para 

nos tornar uma pessoa melhor. Quero agradecer à equipe de profissionais da 

instituição. Os educadores têm a maior paciência do mundo para nos ensinar 

os conteúdos e nos auxiliar em quaisquer dificuldades. São profissionais 

incríveis e que inovam na forma de ensinar, nos preparando para o mercado 

de trabalho. Sinto-me honrado por ter conhecido todos, incluindo meus 

amigos da Aprendizagem. Parabéns, Assprom, pelo trabalho esplêndido!”.

Kléber Lopes da Silva, ex-aprendiz da Assprom

*Foto tirada antes da pandemia da Covid-19

http://www.assprom.org.br
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POR ONDE COMEÇAR?

O Sebrae oferece o Programa de Educação 
Empreendedora, que promove capacitação 
para estudantes e educadores e leva a cul-
tura do empreendedorismo para escolas 
de todo o país.

Mais informações 
Canal de Atendimento e WhatsApp: 
0800 570 0800 

No ano de 2020 a pandemia causa-
da pelo novo coronavírus pegou 
a todos de surpresa causando o 

desemprego de muitas pessoas, incluindo 
os jovens. O site Agência Brasil divulgou 
uma pesquisa do IBGE que concluiu que 
o país tem 14,8 milhões de desemprega-
dos, o que representa 14,7% da população 
economicamente ativa. Mas esse índice é 
ainda maior entre os mais jovens. Na fai-
xa etária de 14 a 17 anos, 46% estão em 
busca de trabalho. E, de 18 a 24 anos, o 
desemprego afeta 31% das pessoas.

Em meio a tanto caos, muitos jovens re-
solveram empreender e isto foi muito 
bom, pois eles não desistiram e optaram 
por abrir o próprio negócio, seja na inter-
net ou até mesmo em pontos fixos. Se-
gundo pesquisa da Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM), o número de jovens 
empreendedores passou de 3,4 milhões 
para 5,2 milhões e, a cada ano, eles es-
tão mais atentos às oportunidades do  
mercado. 
  

O QUE SIGNIFICA ISSO?
 
Significa que, cada vez mais, os jovens 
querem independência financeira, fugir 
do desemprego, ter horários mais fle-
xíveis e autonomia no trabalho. Um le-
vantamento da Globo, realizado no início 
de março de 2021, mostra que 24% dos 
jovens das classes A, B e C com até 30 
anos são empreendedores e 60% que-
rem ter um negócio próprio no futuro.  

De acordo com a analista do Sebrae/
MG, Delaine Cordeiro, os jovens possuem 
ideias inovadoras. “Eles enxergam oportu-
nidades onde outras pessoas não as veem 
e, muitas vezes, possuem objetivos que 
vão além do lucro, como por exemplo, a 
possibilidade de uma mudança social. Isso 
é um ponto marcante nos jovens empreen-
dedores”, explica.
 
COM A PALAVRA, OS JOVENS  
EMPREENDEDORES
 
Os aprendizes do Projeto Jovens Jorna-
listas entrevistaram alguns desses novos 
empreendedores que iniciaram seus proje-
tos entre 2019 e 2021. Confira: 
 
Thayza Ferraz, vendedora de semi-joias, 
começou a empreender em 2019, porque 
sua condição financeira estava difícil. Por 
ser estudante de cursinho pré-vestibular, 
decidiu focar em trabalhar para si mesma. 
“Minha maior dificuldade no início foi con-
seguir capital para investir. Hoje, além de 
ter uma renda, consigo uma flexibilidade 
maior com o horário para estudar. Quero 
tentar Medicina”, explica. 
 
Maia Santos, influencer, coordena uma 
equipe formada por seis pessoas e co-
meçou a empreender por necessidade em 
2019. A jovem de 21 anos nunca se viu tra-
balhando de forma tradicional, suas maio-
res dificuldades foram a falta de apoio e o 
medo de não dar conta, achando que era 
impossível conseguir sozinha. “Sempre fui 
apaixonada por criar, planejar e executar 

ideias, daí enxerguei a oportunidade e reali-
zei isso através do Marketing de Conteúdo”, 
conta. 

Segundo Maia, disciplina e transparência 
são os valores que a ajudam neste traba-
lho. Ela já é inspiração para várias mulhe-
res, e diz que se sente orgulhosa pelas con-
quistas das suas clientes. “É como se fosse 
eu quem estivesse tendo os resultados”,  
salienta.

Charles Junior, 18 anos, é vendedor de 
roupas e acessórios infantil, feminino e 
masculino. O empreendedorismo sem-
pre foi uma vontade para ele e seu sócio, 
Otávio Eduardo, que juntaram a paixão e a 
necessidade e decidiram empreender. Sua 
empresa é formalizada, e segundo ele isso 
traz mais segurança para ele e transmite 
confiança para os clientes. “Meu desejo é 
crescer como empreendedor”, reforça.

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

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

NOSSA VOZ

http://www.assprom.org.br
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Quer fazer a inscrição na Assprom?  
Para saber quais são os requisitos e o 
link de inscrição é só apontar a câmera 
para o código QR abaixo:

Aprendizes homenageiam as mulheres 
no Dia Internacional da Mulher

Entrega de pirulitos para as funcionárias e 
estagiárias da Assprom

Aprendizes se reúnem para discutir sobre 
desigualdade de gênero

Mulheres que passavam em frente à Sede 
da Assprom também foram homenageadas 

PROTAGONISMO JUVENIL

Para comemorar o Dia Internacional da 
Mulher, aprendizes apresentaram uma ho-
menagem às mulheres neste dia tão espe-
cial, com direito a pirulito e muita emoção. 
A ação aconteceu no dia 8/03, na Sede da 
Assprom e na calçada em frente ao prédio. 
“O pirulito é apenas uma singela homena-
gem a quem é de importância na vida de 
todos nós. E o resultado foi positivo. As 
mulheres amaram a lembrança”, ressalta o 
aprendiz Otávio Alves.

Com a flexibilização de atividades em lo-
cais públicos, graças aos bons índices de 
vacinação contra a Covid-19, a surpresa 
para as mulheres pode ser feita de for-
ma presencial, o que agradou ao público 
feminino. Tanto as funcionárias e esta-
giárias, quanto as mulheres que passa-
vam em frente à Assprom receberam a  
homenagem.  

O dia também foi de reflexão para os jo-
vens que se reuniram para discutir temas 

como desigualdade de gênero, represen-
tatividade feminina e a falta de políticas 
públicas voltadas para a saúde da mulher 
em situação de rua. “Para nós aprendizas 
da turma da SLU poder falar sobre as mu-
lheres que admiramos e as nossas expe-
riências foi de extrema importância, pois 
tivemos a oportunidade de discutir sobre 
o real papel da mulher na sociedade e que  
vai além de só uma data comemorativa”, 
destaca a aprendiza Júlia Galdino.

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


Não é a vontade de  Não é a vontade de  
vencer que importa - vencer que importa - 
todo mundo tem isso.  todo mundo tem isso.  
O que importa é a von-O que importa é a von-
tade de se preparar para tade de se preparar para 
vencer. vencer. Paul Bear BryantPaul Bear Bryant

CHICO BUARQUE 

VEM AÍ A

COPA UNIÃO
2022!!

Início em  junho/2022
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Aprendizes no primeiro dia de aula presencial na  
Assprom, em 11/02/2022 

Aula inaugural da EJA/BH, em 07/03/2022

GALERIAGALERIA

Curso Técnicas de Leitura e Compreensão de Textos 

com os adolescentes trabalhadores, em 28/03/2022 Visita ao Centro de Arte Popular, na Praça da 
Liberdade, em 22/03/2022

TEM MUITO MAIS NAS NOSSAS REDES 
SOCIAIS E NO SITE DA ASSPROM

Assprom (Oficial) asspromoficial Assprom Oficial 

www.assprom.org.brAssprom Oficial 

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

Quer participar do 
torneio de futebol masculino 
da Assprom e mostrar todas 

as suas habilidades? 

Então,  procure a equipe da Divisão 
de Atividades Complementares e 

FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO!
Informações:
(31) 3263-1578/1585
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