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Orquestra Jovem e Coral
Infantojuvenil no encerramento
das gravações do Concerto Pop

Confira
NESTA EDIÇÃO
Cerimônia de Transição dos
Adolescentes Trabalhadores
da Câmara de Rio Vermelho
Assprom retoma o Apoio
Pedagógico e o Reforço Escolar
em Matemática

1º CONCERTO POP
TJMG, em parceria com a ASSPROM, lançam
o Iº Concerto Pop da Orquestra Jovem e Coral
Infantojuvenil da COINJ/TJMG, com participação
especial do cantor Carlinhos Brown
O lançamento aconteceu, no dia 13 de julho de 2022, para
o público presente no auditório do Anexo I do TJMG, e o
concerto foi transmitido no canal do YouTube da Assprom.

Adolescentes e jovens
protestam contra a Medida
Provisória 1.116/2022
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Parceria da Câmara Municipal
de Baependi-MG com a Assprom
promove a inclusão social

Assprom realiza a 5ª edição do
Festival de Talentos Amadores e
anima o público presente

Conheça a nova identidade visual
da Assprom, com nova logomarca,
traços e cores
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EDITORIAL

EXPEDIENTE
Esta é uma publicação da Associação
Profissionalizante do Menor de BH ASSPROM

.

Rua dos Guajajaras, 43 - Boa Viagem - CEP 30180-103
Belo Horizonte/MG - Telefone: (31) 3263-1500

DEMOCRACIA – GOVERNO SOCIAL
O BRASIL, da população que trabalha duro, todo dia, mas não
tem dinheiro para alimentar sua
família ou para comprar remédios ou para estudar ou viajar
nas férias precisa VOTAR em
candidato que tenha consciência
e propostas para acabar com as
dificuldades diárias da população em situação de vulnerabilidade e sem emprego.
Vamos acabar com a fome do povo, vamos acabar com as vergonhosas filas nos Centros de Saúde e Hospitais, vamos melhorar as Escolas Profissionalizantes e combater a venda de
armas. MUDA BRASIL!!
É fundamental que o Governo promova mais:
I) política para criação de emprego com acesso e igualdade de
salário para homens e mulheres;
II) valorização da política de cota racial para estudantes das
Escolas Públicas e amplie os Programas PROUNI E FIES;
III) programas de combate à fome, que já provaram excelentes
resultados, em especial para as comunidades de baixa renda e
desenvolvimento social;
IV) reforma agrária de áreas gigantes e sem produção e o
acesso à moradia digna;
V) programas de saúde e segurança pública com controle efetivo do registro, posse e comercialização de armas de fogo.

Adolescentes e jovens, não acreditem no candidato que só
aparece no seu bairro às vésperas da eleição! Quem merece o VOTO
é o candidato que convive nas comunidades mais vulneráveis, de
trabalhadores, negros e quilombolas.
VOTAR não é só direito da juventude, mas um dever social.
VOTE em prol do povo e do Brasil sem fome e sem arma!
CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM
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Inscrições abertas para
a Feira das Profissões!
A 14ª edição da Feira das Profissões
acontece nos dias 26 e 27 de outubro
e está com inscrições abertas até o
dia 20/10/2022. O evento é destinado aos adolescentes e jovens da entidade. Haverá rodas de conversas
com profissionais de diversos cursos superiores, técnicos, tecnólogos
e estandes de instituições de ensino.
Confira a programação em nossas
redes sociais e no site.
Informações:
(31) 3263-1584, no Pronem.
Fique ligado e participe!
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PARCERIA DE SUCESSO

Câmara de Baependi-MG e Assprom oferecem
oportunidades de inclusão aos adolescentes
O presidente da Câmara de Baependi-MG,
Luis Henrique Santos, assinou Termo de
Parceria com a Assprom, em junho de
2022. Desde o início do Programa Adolescente Trabalhador, os jovens Beatriz
de Freitas e João Victor Ribeiro estão re-

cebendo capacitação para o curso Auxiliar
Administrativo. Eles também contam com
acompanhamento profissional, participam
de atividades para fortalecer a sua qualificação e têm acesso a cursos de informática, língua estrangeira e muito mais, além
Divulgação Câmara Municipal de Baependi/MG

do Acompanhamento Escolar.
O presidente da Assprom, Carlos Cateb,
afirmou que essa parceria é fundamental
para o desenvolvimento profissional dos
jovens e ressaltou que os participantes
do Programa são preparados e capacitados para atuarem na área administrativa:
“Esta é uma grande oportunidade para os
jovens do município, pois eles adquirem
conhecimento e ainda podem ser inseridos imediatamente no mundo do trabalho.
A iniciativa da Câmara Municipal está fazendo a diferença na vida desses jovens e
resultará em grande benefício a todos os
participantes”.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Assprom está intensificando a Parceria
com as Câmaras Municipais do interior de
Minas Gerais.
SEJA PARCEIRO DA ASSPROM!
Saiba mais:
Vice-presidente da Câmara Municipal de Baependi, Raphael José Pereira
Serva, adolescentes trabalhadores Beatriz de Freitas e João Victor Ribeiro e o
presidente da Câmara Municipal, Luis Henrique Santos

(esq. p/ dir.)

Divisão de Contratos e Convênios
(31) 3263-1536/1537/1538
dicom@assprom.org.br

Solenidade na Câmara Municipal de Rio Vermelho
A Câmara Municipal de Rio Vermelho realizou, no dia 09/09/2022, a Cerimônia de
Transição dos Adolescentes Trabalhadores da 1ª para a 2ª segunda edição do Programa Adolescente Trabalhador. A solenidade foi uma iniciativa de reconhecimento
dos esforços implicados e, também, dos
méritos conquistados pelos 10 participantes durante o Programa, parceria da Câmara de Rio Vermelho com a Assprom.

nidade de obter o primeiro emprego, aliado a uma estrutura pedagógica e psicológica de excelência por toda a equipe da
Assprom, preparando os jovens para o caminho do bem, transformando vidas e famílias do nosso centro urbano e do meio rural.

Agradecemos aos adolescentes que conosco ficaram por um ano, ou seja, a 1ª
turma, uma troca de saber inesquecível.
Aos dez adolescentes que agora estão
chegando, desejamos boas-vindas e muito
trabalho pela frente!".

“Este encerramento é um momento marcante na vida dos adolescentes. Tenho a
certeza de que a orientação e a formação
técnica que receberam lhes proporcionarão melhores oportunidades para o mercado de trabalho”, afirma o presidente da
Assprom, Carlos Cateb.
Para o presidente da Câmara, Jairo Claudino de Souza, o sentimento é de dever cumprido: "O programa hoje é uma realidade
que possibilita à juventude riovermelhense
não apenas sonhar, mas realizar a oportuMAIO/SETEMBRO 2022

Adolescentes trabalhadores com o presidente da Câmara, Jairo Claudino de Souza (à esq.),
e o presidente da Assprom, Carlos Cateb (ao centro), ao final do evento
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TALENTOS EM CENA

FESTIVASSP

Jovens artistas na música, da
do Festival de Talentos Amad
Flávio Renegado grava
mensagem e manda
música dedicada aos
jovens talentos

O palco do Centro de Referência da Juventude foi invadido pela musicalidade, brilho
e emoção no Festival de Talentos Amadores da Assprom - FestivAssprom, promovido no dia 2 de setembro. A 5ª edição do
festival movimentou os adolescentes trabalhadores e aprendizes, que deram um
show de interpretação, criatividade e potência vocal.
O presidente da Assprom, Carlos Cateb,
acompanhou as apresentações e admirou os novos talentos. “Este evento tem
como objetivo mostrar as habilidades dos
participantes e promover um momento de
descontração. Esta tarde está revelando
vários artistas. Todos estão de parabéns!”,
destaca.
Sucessos da MPB, sertanejo, pop, rock, rap

e gospel fizeram parte dos repertórios. A
plateia aplaudiu e participou cantando junto durante a apresentação dos jovens.
O evento contou com a participação voluntária dos jurados: Alysson Rodrigues,
Anita Pires e Kleber Sallazar. Além disso,
a regente do Coral Lírico de Minas Gerais
e professora de canto, Lara Tanaka, ministrou uma MasterClass para os participantes; a socióloga e graduanda em música pela UFBA, Fernanda Paiva, ministrou
uma oficina de conscientização corporal; a
maquiadora Alice de Jesus, ex-Assprom,
maquiou os participantes antes do evento.
Também teve a participação especial da
violoncelista e cantora Kamila Kelen, adolescente trabalhadora da Assprom, graduanda de música na UEMG e vencedora dos

O cantor e compositor Flávio Renegado (FOTO), ex-Assprom, gravou uma
mensagem de incentivo aos jovens
participantes do Festival.
“Eu me emociono muito ao falar da
Assprom porque foi o primeiro lugar
em que trabalhei, que me acolheu
e que me deu uma oportunidade. E,
por isso, quero falar com vocês sobre
esta palavra ‘oportunidade’. Quando
pessoas de baixa renda, pobres, pretas, têm uma chance, elas agarram
com unhas e dentes. Fico muito feliz
quando vejo pessoas dando oportunidade para outras pessoas que precisam e elas a abraçam. Então, quero
falar para vocês, nunca desperdicem
as chances que a vida dá. Vocês são
jovens, tem a vida inteira pela frente
e tem muito ainda que sonhar. Não
deixem ninguém falar que vocês não
podem ou não devem sonhar. Continuem acreditando e lutem pelos seus
sonhos. Lutem pelas oportunidades
que a vida dá. Agradeça e prossiga
sempre”.
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PROM 2022

ança e teatro ocupam o palco
dores e emocionam o público
festivais da Assprom e do Fectipa/2021.

zes, gratos e com fé em si mesmos", conta.

Para a educadora social, Tamiris Gonçalvez, responsável pelo evento, realizar um
festival de talentos como este, que tem
um intuito educacional, é desafiador. “Não
é só reservar um espaço e convidar para
subir no palco. A gente faz muito mais do
que isso! Auxiliamos no desenvolvimento
humano, criamos e fortalecemos vínculos,
promovemos a interação e intercâmbio de
experiências, estimulamos a busca pela
cultura e arte, ampliamos o universo informacional, incentivamos a circulação em
espaços da cidade. Nós reconhecemos
e valorizamos nossos talentos artísticos
proporcionando elevação da autoestima,
autoconfiança e autorrealização. No término do evento nossos jovens saem feli-

Para a adolescente trabalhadora Isadora
de Souza, vencedora na modalidade música, a atividade foi motivo de empolgação. “Fiquei muito contente quando soube
que ia acontecer um festival de talentos.
Eu amo a música, aprendi com meu pai, e
espero conseguir realizar meu sonho, de
alcançar sucesso neste universo. Não esperava ganhar o festival, mas estou muito
feliz”, ressalta.

PREMIAÇÃO
Este evento foi uma preparação para o
Festival de Talentos Amadores do Fórum
de Erradicação e Combate ao Trabalho
Infantil e Proteção ao Adolescente Traba-

lhador - FECTIPA/MG, que será realizado
em 19/10/2022, no Sesc Palladium. As
vencedoras do FestivAssprom representarão a instituição nesse outro festival e
vão concorrer a bolsa de estudos. Confira
quem são:
Categoria Dança: Letícia da Silva Correa/
Serpro
Categoria Música: Isadora de Souza Belilo/
Clínica CEU Diagnósticos
Categoria Teatro: Giovanna Ruggio Ribeiro
Soares/Congregação Santa Doroteia

NOVIDADE
Todas as apresentações do FestivAssprom
estarão disponíveis no canal do YouTube
da Assprom em breve. Fique ligado!

FestivAssprom reúne
centenas de adolescentes,
jovens e familiares

MAIO/SETEMBRO 2022
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EDUCAÇÃO

Assprom retoma o Apoio Pedagógico
com Reforço Escolar em Matemática
Assprom desenvolve inúmeras
ações que buscam oferecer ferramentas para que os estudantes
superem suas dificuldades para o sucesso
escolar. No mês de agosto, a instituição retomou as atividades do Apoio Pedagógico
e do Reforço Escolar em Matemática.

A

Todos os adolescentes ativos da Assprom
podem participar. Eles têm um espaço para fazer os trabalhos de escola, pesquisas
na internet, entre outros. Sempre supervisionados e orientados por estagiários de
Matemática e Pedagogia.
De acordo com a equipe do Acompanhamento Escolar da Assprom, o Apoio Pedagógico é uma forma de atendimento
diferenciado que oferece suporte aos adolescentes e jovens estudantes do ensino
fundamental ou médio. “Este espaço oferece as ferramentas ideais para cada jovem
construir seu conhecimento, superando as
barreiras que podem aparecer na hora dos
estudos. Promovemos ações para que os
jovens com alguma dificuldade de aprendizagem não sejam privados do Direito de
Aprender, podendo, em condições de igualdade com os demais, desenvolver todo seu
potencial e aprendizado”, destaca o auxiliar
administrativo Matheus Rodrigues.

Para o adolescente trabalhador, Victor Hugo Valadares, 19 anos, o Apoio Pedagógico
está ajudando em sua aprendizagem na
escola e no trabalho. “Aqui participamos
de jogos educativos para trabalhar a cognição, memória e coordenação motora,
promovendo a nossa interação social, o relaxamento e a capacidade de resolução de
problemas. O reforço em matemática tem
me ajudado a compreender melhor essa
matéria. As monitoras explicam direitinho
e eu entendo tudo”, afirma.

PARTICIPE
Se você tem dificuldade em alguma
matéria, frequente as atividades extras-disciplinares e tire suas dúvidas.
Não deixe para o fim do ano, o que você
pode começar hoje!
Mais informações:
(31) 3207-5609/5610
(31) 99557-4981 (WhatsApp)
acompanhamentoescola@assprom.org.br

Reforço Escolar e Apoio Pedagógico estão sendo cada vez mais procurados pelos jovens da Assprom

Destaques Estudantis 2021
A Assprom realizou, nos meses de maio e
junho, a entrega da premiação aos aprendizes, Klayver Pereira Dias - SLU/BH
(1º lugar - ESCOLA ESTADUAL INÊS GERALDA DE OLIVEIRA); Larissa Gabrielle da Silva Luciano - SLU/BH (2º lugar
- ESCOLA ESTADUAL BOLIVAR TINOCO
MINEIRO) e Eduarda Andrade de Souza
- Feluma (3º lugar - ESCOLA ESTADUAL
PRESIDENTE TANCREDO NEVES), por se
destacarem em suas atividades escolares
e também pelo comportamento exemplar
na contratante.
“A escolha levou em consideração as notas e a frequência na escola, além do comportamento e participação em cursos ofe-
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recidos pela Associação. A parceria entre a
Assprom, Família e Escola é fundamental
para a melhoria dos resultados educacionais, pois permite aos estudantes alcançarem o desenvolvimento integral”, explica a
educadora social, Carolina Lúcia Viana.

Klayver Pereira Dias

Anualmente, a Assprom realiza a premiação dos Destaques Estudantis como forma de valorizar o adolescente estudante
e ressaltar a importância da parceria com
as escolas. E o resultado é sempre muito
positivo!

Larissa Gabrielle da Silva

Eduarda Andrade de Souza
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APRENDIZAGEM

Semana Nacional da Aprendizagem
estimula inserção de jovens no mercado
Em agosto, centenas de adolescentes
trabalhadores e aprendizes participaram
da Semana Nacional da Aprendizagem. O
evento foi realizado pelo Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente Trabalhador de
Minas Gerais – FECTIPA/MG com vários
objetivos: celebrar e reforçar a importância
das Políticas Públicas de Aprendizagem
Socioprofissional; conscientizar empresas
sobre a importância da contratação de
adolescentes e jovens conforme a legislação; intensificar as ações voltadas ao cumprimento da norma bem como atualizar os
aprendizes com informações atuais sobre
o mundo do trabalho.

LEGISLAÇÃO
De acordo com a Lei 10.097/2000 e artigos
428 a 433 da CLT é obrigação das empresas de qualquer ramo ou natureza, exceto
microempresas, reservarem de 5% a 15%
das vagas para Programa de Aprendizagem Profissional. O aprendiz deve ter idade entre 14 e 24 anos, mas a lei estabelece
que seja dada prioridade para a faixa etária
de 14 a 18 anos. O programa é também
um importante caminho para a inclusão
de pessoas com deficiência, para as quais
não há limite de idade, ou de jovens em situação de vulnerabilidade social, para os
quais a aprendizagem pode ser uma porta de entrada segura para o mercado de
trabalho.

Neste ano, o tema foi “Trabalho, educação
e cidadania” e foi transmitido ao vivo pelo
canal do YouTube do Fectipa-MG. Na ocasião, os jovens participaram de palestras
e conteúdos sobre inovação, tecnologia e
desenvolvimento pessoal e profissional, a
fim de reforçar os processos de formação
e capacitação dos adolescentes integrantes do Programa de Aprendizagem Profissional. O objetivo foi criar novas perspectivas de educação, trabalho e renda para a
juventude.

APRENDIZAGEM
Contrato especial de trabalho por prazo
determinado, de no máximo 2 anos, em
que o empregado participa de uma formação técnico-profissional metódica, com
etapas teóricas e práticas. É concretizado
por meio da parceria entre a empresa contratante, a entidade qualificadora e o empregado. O aprendiz tem direito a jornada
especial compatível com os estudos, salário mínimo/hora, FGTS no percentual de
2%, férias coincidentes com as escolares,
vale transporte, 13º salário, entre outros.

A participação dos jovens da
Assprom foi bastante efetiva

EMPREENDEDORISMO

Jovens participam da Feira de Empreendedorismo do eZAPe!
Em julho, aconteceu mais uma Feira de
Empreendedorismo do eZAPe! (Programa
desenvolvido pelo Instituto Alair Martins,
em parceria com a Assprom).

que mesmo pequenas ideias podem ser
aplicadas e se transformar em um grande
negócio. A parceria da Assprom com o Instituto Alair Martins continua um sucesso!

São muitos jovens capacitados, aprendendo e colocando em prática conceitos de
Empreendedorismo e desenvolvendo virtudes empreendedoras", destaca.

A feira teve como objetivo a apresentação dos projetos produzidos pela turma
22B/2022. Os projetos apresentados foram "Comunidade Avante", "Corte Style" e
"MV Estética" e todos os grupos abordaram o tema Empreendedorismo Social e
Sustentabilidade.
A educadora social Hélia Rodrigues se
mostrou satisfeita e motivada com os resultados. Ela acompanhou os jovens e
contou que eles tiveram um desenvolvimento interessante. “Os participantes
ampliaram a visão de mundo. Perceberam
MAIO/SETEMBRO 2022

Educadora social
Hélia Rodrigues
(ao centro) com os
aprendizes, ao final
da Feira
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REPORTAGEM DE CAPA

Orquestra Jovem e Coral Infantoj
realizam 1º Concerto Pop, com p

N

o aniversário de 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
comemorado no dia 13 de julho, o TJMG, em parceria com a Assprom,
lançou o Iº Concerto Pop da Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil da
COINJ/TJMG, com participação especial do cantor Carlinhos Brown

Solenidade de Lançamento
A variedade rítmica e poética das composições do multiartista Carlinhos Brown, a
delicadeza das vozes de crianças e adolescentes e a beleza do som que emana
da harmonia de um conjunto de instrumentos musicais encantaram os expectadores do 1º Concerto Pop da Orquestra
Jovem e do Coral Infantojuvenil da Coordenadoria da Infância e da Juventude
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(Coinj/TJMG). O evento foi realizado no
dia 13/07, dia em que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completou 32
anos.
Participaram do lançamento do concerto
o presidente do TJMG, desembargador
José Arthur Filho; a desembargadora Valéria Rodrigues; o presidente da Assprom,
Carlos Cateb; o desembargador Wagner
Wilson; o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa; o diretor e secretário-geral do
Sindicato das Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas de Minas Gerais, José Ismar da Costa; o chefe de Gabinete da Presidência do TJMG, Adriano
da Silva Ribeiro; além de integrantes dos
projetos do coral e da orquestra e seus
familiares; ex-trabalhadores da Assprom;
e dezenas de adolescentes e funcionários
da Associação.
Resultado de um Acordo de Cooperação
Técnica entre o Judiciário mineiro e a
Assprom, a apresentação, produzida em
vídeo, tendo como convidado especial o
artista baiano, foi lançada com transmis-
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são para um público presente no auditório
do Anexo I do TJMG, na capital mineira,
tendo sido também transmitida pelo Canal Oficial da Assprom no YouTube, onde
a íntegra pode ser conferida.
A produção do vídeo contou com o apoio
da Fundação Clóvis Salgado, que cedeu o
Grande Teatro do Palácio das Artes para
as gravações. A regência dos músicos ficou a cargo dos maestros Lara Tanaka e
Alysson Rodrigues. O repertório foi todo
composto por canções de Carlinhos Brown, que participou, como convidado especial, de quatro das músicas executadas.
Durante a solenidade de lançamento, o
presidente, desembargador, José Arthur
Filho afirmou que a iniciativa que deu
origem ao concerto foi uma ação pedagógica de altíssimo nível. “Este concerto
enaltece uma das maiores riquezas produzidas por nossa gente: a música brasileira, resultado de uma amálgama de
referências culturais que deram origem a
um manancial infindável de ritmos, a uma
poesia diversa e esplendorosa e a artistas
que conquistam o mundo com uma linguagem universal”, afirmou.
Ele observou que a parceria que permitiu
a realização do concerto tem o condão de
estimular ainda mais a participação de
crianças e adolescentes nas atividades
proporcionadas pela orquestra e pelo coral, ampliando o universo artístico e cultural de seus integrantes e estimulando
o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades e talentos.

Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA
A desembargadora, Valéria Rodrigues
Queiroz, destacou que o lançamento do
concerto coincide com o aniversário do
ECA. “No dia 13 de julho de 1990, entrou
em vigor a Lei 8.069, conhecida como ECA,
que é fruto da Constituição Federal de
1988 e estabelece ser dever do Estado, da
sociedade e da família garantir a crianças
e adolescentes todos os seus direitos básicos, dando prioridade a essas pessoas”,
afirmou.
De acordo com a desembargadora, o Estatuto reforçou essa prioridade e o papel
do Poder Público - Judiciário, Executivo
e Legislativo - em garantir o direito das
crianças e dos adolescentes. “Antes, esse público não tinha direito algum. O ECA
veio justamente para dar dignidade a essas pessoas, para que tivessem direitos e
deveres. Por isso, representou um avanço
muito grande”, pontuou.

Formação Profissionalizante
O presidente da Assprom, Carlos Cateb,
dirigiu-se aos jovens trabalhadores da Associação, presentes no auditório. “Vocês
são a razão e a justificativa da existência
da Assprom. Mais de 114 mil de vocês já
participaram desse programa e receberam
orientação para formação profissionalizante, graças a nossas parcerias com órgãos públicos e empresas privadas”, disse.
Carlos Cateb afirmou que, em 1976, o
TJMG e a Procuradoria-Geral do Estado se
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juvenil da Coinj/TJMG e Assprom
participação de Carlinhos Brown
ofereceram para serem os primeiros parceiros da Assprom. “Todos nós, associados, que somos voluntários, temos a satisfação de dizer que, apenas no Tribunal de
Justiça de Minas, já passaram cerca de 18
mil adolescentes e a maioria absoluta deles encontrou seu caminho. São inúmeros
exemplos. A possibilidade é total, depende
da vontade, da perseverança e do esforço
de cada um”, disse.

Resultado Positivo
Ao final da apresentação, as adolescentes
Ana Clara Costa, Laísa Lima, Camila Costa
e Bianca do Espírito Santo, integrantes da
Orquestra Jovem do TJMG e aprendizes
da Assprom, estavam entusiasmadas.
Elas destacaram o valor do projeto social
em suas trajetórias profissionais e a importância da vivência que tiveram com o
artista de renome nacional e internacio-

nal. “O projeto é muito importante para o
adolescente e essa foi uma experiência
muito bonita. Estou muito feliz por participar deste lançamento”, disse Bianca, que
toca violino.
Fazendo coro com a colega, Laísa Lima,
que toca viola, afirmou que, de fato, a experiência foi maravilhosa. “Foi algo que eu
nunca tinha vivido, foi muito bom passar
por tudo isso”, disse.

Redação: Diretoria de Comunicação Institucional – Dircom/TJMG
Fotos: Cecília Pederzoli

Desembargadora Valéria
Rodrigues Queiroz e
Carlos Cateb, presidente
da Assprom, entidade
que é parceira da Coinj na
iniciativa

O Concerto Pop foi exibido no auditório do Anexo I, na Rua Goiás,
na capital mineira, e pelo canal da Assprom no YouTube
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Presidente José Arthur Filho
afirmou que a iniciativa que
deu origem ao concerto foi
uma ação pedagógica de
altíssimo nível

Ana Clara Costa, Laísa Lima, Bianca do Espírito
Santo e Camila Costa, integrantes da Orquestra
Jovem e trabalhadoras da Assprom
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PARTICIPAÇÃO

Adolescentes participam de diversas
ações sobre Política e Voto Consciente

N

o dia 2 de outubro de 2022,
acontecem as eleições dos representantes para Presidência
da República, Governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e
Assembleia Legislativa. A sorte estará
lançada e o futuro do nosso país é responsabilidade de todos os brasileiros,
principalmente dos milhares de jovens.
Os últimos acontecimentos, envolvendo
políticos que ocupam importantes cargos administrativos, deixaram a população desanimada e descrente, perdendo
ainda mais o interesse em participar da
vida pública nacional. Isto é lamentável
e um perigo, pois quando exercemos de
fato a nossa cidadania (que envolve direitos e também deveres) é que temos
a oportunidade de mudar, de começar a
construir um país melhor e mais justo.
Pensando na importância do voto, principalmente entre os adolescentes e
jovens, a Assprom realizou inúmeras
ações de conscientização.
RODA DE CONVERSA
No dia 08/04/2022, aconteceu a roda de
conversa sobre Juventude e Cidadania
com os adolescentes trabalhadores do
Programa de Promoção ao Adolescente
Trabalhador (PPAT). O objetivo foi levar
aos participantes o tema "Políticas e
Participação Social", bem como incentivá-los a tirarem o título de eleitor e conscientizarem sobre a importância do voto.
OFICINA SOBRE ELEIÇÃO
No dia 29/09/2022, os aprendizes do
Projeto Jovens Jornalistas participam
da oficina de aprendizagem sobre escrita de artigo de opinião e importância do
voto. A ação é destinada para os jovens
desenvolverem o lado opinativo e crítico,
além da escrita.
PALESTRAS:
"TÍTULO DE ELEITOR" E "RAÇA E
GÊNERO NA POLÍTICA"
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Em 27/04/2022, os adolescentes trabalhadores que atuam na Cidade Administrativa participaram da palestra “Título
de Eleitor - Instrumento de Cidadania”,
ministrada pela advogada, mestre em
Direito Político pela UFMG e analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, Sabrina de Paula Braga.
E, para marcar o Dia Internacional da
Mulher Negra Afro Latino-americana e
Caribenha no Brasil, comemorado no dia
25/07/2022, adolescentes e jovens participaram da palestra “Raça e Gênero na
Política”, no auditório da entidade também ministrada pela analista judiciário,
Sabrina de Paula Braga.
Com um extenso currículo, a palestrante ressaltou a importância de garantir
a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades
para a liderança em todos os níveis de
tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Além disso, destacou
também a questão da violência racial no
sistema eleitoral, entre outros temas como democracia, inclusão e participação
eleitoral.

Palestras "Título de Eleitor - Instrumento de
Cidadania" (acima) e "Raça e Gênero na Política"

A BELEZA DE SER UM ETERNO APRENDIZ

No segundo semestre de 2022, o professor Arnaldo Augusto de Godoy ministrou
várias palestras para os adolescentes e
jovens da entidade. De forma descontraída, o professor destacou que ser
um eterno aprendiz é o principal perfil
do profissional de sucesso. Além disso,
Arnaldo Godoy, que já foi vereador, aproveitou o momento para falar sobre a importância da política na vida dos adolescentes e a questão do voto consciente.
Além dessas ações, a Divisão de Atividades Complementares realiza um trabalho continuado, por meio das aulas
de "Políticas Públicas e Protagonismo
Juvenil", para a construção do senso
crítico e político entre os jovens. Em
anos eleitorais, alguns temas a mais
são trabalhados para discussões entre
os jovens.

Adolescentes ao final da aula sobre
Políticas Públicas

Arnaldo Godoy interage e tira dúvidas dos
aprendizes após suas palestras
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HISTÓRIA DE VIDA

"O Programa da Assprom me trouxe inúmeros benefícios
como ter disciplina, profissionalismo, visão futurística e
aprender a correr atrás dos objetivos.”
Hebert Alves de OliveirA

(FOtO), 55 anos, professor, bacharel
em Direito, empresário, fala de sua
experiência na Assprom e finaliza
dando um conselho aos jovens

Assprom me trouxe inúmeros benefícios
como ter disciplina, profissionalismo, visão futurística e aprender a correr atrás
dos objetivos. Aprendi que com disciplina,
atitude e conhecimento nada fica impossível para quem realmente quer ser alguém na vida.

JORNAL DA ASSPROM: Como foi seu
ingresso na Assprom?

JA: Fale um pouco sobre sua trajetória
profissional.

HEBERT OLIVEIRA: Procurei a Assprom
para ajudar nas despesas da casa. Participei do processo seletivo e comecei minha
aprendizagem, como adolescente trabalhador, na Secretaria de Estado da Saúde.
Lá, foi onde eu comecei a desenvolver tudo que sei, tanto profissional como pessoalmente. Após meu ingresso na entidade, consegui enxergar que, com início da
minha vida profissional, o horizonte para
novos desafios foi aberto e estimulou para
que outros desafios fossem rompidos.

HO: Já fiz de tudo um pouco. Fui adolescente trabalhador, assistente administrativo na Secretaria de Saúde, gerente administrativo em empresa privada. Hoje sou
empresário do Ramo de eventos e tenho
participação em um escritório de advocacia. Também sou professor de Sociologia
e Filosofia pela Secretaria de Estado da
Educação.

JA: Como foi sua experiência no primeiro
emprego?
HO: Foi um marco inicial de uma caminhada rumo ao conhecimento de tudo que
pude aprender. Participar do Programa da

Foto: arquivo pessoal

JA: Dê um conselho para quem deseja
seguir uma carreira como a sua.
HO: Seja persistente e avance em busca
dos seus objetivos. Não se acomode com
o falso sucesso. O conhecimento maior
está em buscar a todo tempo o melhor caminho a ser seguido. Se você souber planejar, tiver humildade e resignação respei-

tando os limites interpessoais conseguirá
alcançar todos os seus propósitos. Será
capaz de romper as barreiras e dificuldades da vida alcançando sempre o sucesso
pessoal e profissional.

FORMAÇÃO INTEGRAL

Programa Descubra e a formação técnico-profissional
No mês de junho, a Assprom foi uma das
selecionadas pelo Comitê Gestor do Dano
Moral Coletivo, decorrente do rompimento
da barragem em Brumadinho, para receber recursos para a formação profissional
e educacional de adolescentes e jovens
em situação de vulnerabilidade social, por
meio do Programa Descubra.
Desde então, a Associação irá promover o
Programa de Aprendizagem Auxiliar de Escritório para 15 adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade e risco social
com idade entre 14 e 21 anos. As vagas
serão ocupadas por adolescentes indicados pelos programas socioassistenciais e
órgãos que compõem o Programa Descubra. O curso terá a duração de, aproximadamente, 16 meses com carga horária de
1.280 horas, distribuídas em dois módulos:
MAIO/SETEMBRO 2022

um teórico, com 400 horas, e outro com
880 horas de formação prática.

ARTICULAÇÃO DE VÁRIOS ÓRGÃOS
E ENTIDADES

Todos os aprendizes serão acompanhados
na parte teórica e prática por uma equipe
de profissionais das áreas de Serviço Social, Psicologia, entre outras. Na oportunidade, os profissionais monitoram o desenvolvimento dos participantes, promovendo
as intervenções necessárias e atividades
complementares para a plena execução da
proposta pedagógica do Programa.

O “Descubra” é interinstitucionalmente articulado e une esforços de órgãos federais,
estaduais e municipais para a prática de
incentivo à aprendizagem. Há parcerias
com o Ministério Público do Trabalho, órgãos municipais das cidades que aderem
ao programa, empresas e órgãos privados
diversos, além de entidades formadoras
como a Assprom.
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PROTESTO

Adolescentes protestam contra Medida
Provisória que reduz cotas de aprendizes

C

entenas de adolescentes e jovens
da Assprom e de outras entidades formadoras participaram de
várias ações, nos meses de maio a agosto, em protesto à Medida Provisória nº
1.116/2022. O objetivo foi alertar a sociedade sobre o perigo que a medida representava ao emprego dos aprendizes, uma
vez que previa a redução da cota de aprendizagem profissional no país.
Segurando faixas e cartazes com dizeres
“Nenhum aprendiz a menos”, “Não ao Decreto 11061/2022” e “Não à MP 1.116”, os
jovens contestaram as mudanças previstas na Medida Provisória.
O aprendiz Victor Hugo Marques conquistou o primeiro emprego por meio do
Programa de Aprendizagem da Assprom e
destaca que as mudanças dificultarão ainda mais o acesso e a inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho.
“Este ato simboliza a nossa voz e estamos
aqui para lutar por nossos direitos. Essa
medida provisória irá prejudicar muito a
aprendizagem no Brasil, principalmente
por reduzir o número de vagas. Não podemos deixar isso acontecer”, destaca.
Sobre a MP 1.116/2022
A MP 1.116/2022, que institui o Programa
Emprega + Mulheres e Jovens, trata de vá-
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Manifestação de jovens em Belo Horizonte, em marcha contra à MP 1.116/2022
rios temas, entre eles abordava a Aprendizagem Profissional. A ideia era criar o
“Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes”, que deveria solucionar
o não cumprimento das cotas de contratação de aprendizes pelas empresas, porém esta medida pedia a extinção de cerca
de 432 mil vagas para jovens aprendizes
no país, ou seja, a redução de 46% do total
de vagas hoje existentes, segundo dados
da Auditoria Fiscal do Trabalho.
Retorno Positivo
Depois de intensa manifestação de jovens

e entidades ligadas à Aprendizagem, o
texto, aprovado no Congresso nos dias
30/08 e 31/08/2022, excluiu da MP a criação do "Projeto Nacional de Incentivo à
Contratação de Aprendizes", que permitia
às empresas fugir das regras do programa, criado há 20 anos.
A MP 1.116/2022 apresentou retrocessos
por permitir que empregadores ficassem
isentos de penalidades e multas que sofreram por não cumprirem as cotas de
aprendizes. Além disso, alterava regras
para contratação que, na prática, reduziria
a quantidade de aprendizes no país.

MAIO/SETEMBRO
MAIO/SETEMBRO 2022
2022

NOSSA VOZ

Assprom apresenta a nova turma
do Projeto Jovens Jornalistas

stá começando mais uma
turma do Projeto Jovens Jornalistas. Dessa vez, com mais
novidades ainda. Assim como houve uma reformulação no layout do
jornal, a página dos adolescentes
também será modificada, ficando
mais moderna e atrativa.

E

Agora é a turma 014/2022 que vai
dar diversas dicas de assuntos voltados ao universo dos jovens leitores. Como novidade, nesta edição,
além dos participantes escreverem
uma página do Jornal da Assprom,
eles irão gravar vídeos, que serão
divulgados nas redes sociais. Também terão acesso ao site institucional onde poderão escrever artigos e
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contribuir com dicas interessantes.
O Projeto contará com a participação de 20 aprendizes. São eles: Alexander Junio Campos, Ana Carolina
Valadares, Erick Victor Maciel, Gabriel Campos de Castro, Jamily Ferreira de Carvalho, João Marcos Moreira, João Pedro Cruz, João Souza
Muniz, Karen Cristina Freire, Katlen
Patricia Ferreira, Laryssa Gabriela
Aguilar, Lua Flávia Martins, Lucas
Eduardo de Paula, Maria Eduarda
Martins, Nicolas Ribeiro Santana,
Pedro Ribeiro, Rafael Marques, Sophia Helena Ferreira, Sarah Jéssica
Carvalho e Thalia Amorim.
A expectativa entre os aprendizes
é grande. "Espero adquirir mais co-

nhecimento e melhorar a minha comunicação com o público”, afirma
o aprendiz Nicolas Ribeiro Santana.
"Quero melhorar minha escrita, minha fala e tudo que envolve comunicação. Espero poder contribuir e
aprender o máximo nas oficinas",
ressalta Sophia Helena Ferreira.

Projeto Jovens Jornalistas
O Projeto surgiu em maio de 2017,
com a ideia de estimular o protagonismo dos adolescentes da entidade, levar a experiência da elaboração de pautas, entrevistas e
produção de uma página do Jornal
da Assprom, com temas interessantes para os jovens.
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LANÇAMENTO

Assprom moderniza a identid
e a logomarca, sem perder su
A

Assprom lançou no dia 1º de julho sua nova marca. Fonte com
letras em maiúsculo, cores mais
claras e um símbolo formam a nova logomarca, que busca trazer ideia de conectividade, tecnologia, trabalho em equipe e
modernização.
A nova identidade visual foi elaborada pelo Designer de Identidades, Matheus Lellis
(Agência Studio Três), juntamente com
a equipe de Comunicação da Assprom
(Jeidy Oliveira e Thiago Torres) e apoio da
Fundação Dom Cabral (Luna Gutierres).
“Diante de um cenário de mudanças e
após 15 anos utilizando o mesmo logotipo, chegou o momento de alinhar a identidade visual ao posicionamento e valores
da Assprom, comunicando de forma mais
moderna e atrativa seus principais atribu-

tos e sua bela missão de inclusão social. E
foi partindo desses ideais e da vontade de
mudança que a Assprom, com muito orgulho, apresenta sua nova identidade visual”,
explica Jeidy Oliveira.

O novo logotipo ficou mais limpo e moderno, atualizado e alinhado com o estilo visual das grandes marcas, que buscam na
simplicidade uma comunicação mais clara
e direta com seus adolescentes e jovens,
parceiros e toda a população.

A MARCA
O SÍMBOLO

A identidade visual foi renovada, tornando a marca mais atrativa e estabelecendo
novo posicionamento visual nos canais de
comunicação tradicionais e digitais. Além
disso, ganhou versão horizontal e vertic
al, de acordo com o símbolo e com a arte
visual que será utilizada.

Na estilização e compondo a nova identidade visual, os três bonecos significam a
tríade que envolve a Assprom: trabalho em
equipe dos adolescentes e jovens (ao centro), a Assprom (à esquerda) e os parceiros
(à direita).
Mas, o símbolo vai além disso. O desenho
simples de círculo e traço representa os
milhares de jovens que já passaram pela
Assprom, os atuais e ainda os que farão
parte da instituição, sem julgamento estético ou de gênero, classe, raça e etnia (por
isso, os bonecos são todos iguais, da mesma cor, sem rostos, cabelos ou corpo).
E para finalizar, o símbolo ainda representa as montanhas de Minas Gerais, estado
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dade visual
ua essência

Nossa nova
MARCA.

onde a Assprom foi fundada e que per-

manece localizada realizando a promoção social de adolescentes e jovens de
famílias em situação de vulnerabilidade
social, por meio da integração ao mundo
do trabalho.

AS CORES

O azul escuro, amarelo, azul claro, laranja e cinza continuam compondo a nova
identidade visual, porém com tonalidade
mais suave para não distorcer a ideia de
leveza e modernidade que a nova logomarca transmite.
Quer conhecer o novo manual de marca
da Assprom e ver a evolução do logo
entre outras curiosidades? Acesse
o nosso site www.assprom.org.br
e confira!
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É com orgulho e entusiasmo que apresentamos a nossa nova
identidade visual. Com a mesma essência e valores, mas com
uma “cara nova”, escrevemos mais um capítulo da nossa história,
com novas formas, cores e identidade visual que demonstra o
movimento de crescimento e evolução que estamos vivenciando.
Marcas estão sempre presentes no dia a dia de uma instituição. Se elas
mudam, crescem, evoluem e se atualizam, a marca precisa acompanhar.
É o que está acontecendo conosco. Evoluimos, crescemos e nos
modernizamos. A nossa marca também ganhou um símbolo que demonstra
a nossa tríade, representando o trabalho em equipe com os nossos
adolescentes e jovens e os parceiros.
E com este espírito estamos de cores, traços e um visual moderno,
representando nossa união e determinação.
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ELEIÇÕES 2022

ADOLESCENTES E JOVENS,
Confira as últimas notícias sobre as eleições, consulte o local de votação, os partidos e
tudo sobre o título eleitoral, no link https://www.tre-mg.jus.br.
FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES DA ASSPROM!
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www.assprom.org.br

Assprom (Oficial)

asspromoficial

Assprom 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 - fone: (31) 3263-1531
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