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contratações de adolescentes e jovens atendidos
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Associados presentes à Assembleia Geral Ordinária 
elegeram nova Diretoria e Conselho Fiscal
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CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

ASSPROM - SUCESSO SOCIAL E 
TÉCNICO EM 2023
Comemorando a superação 
dos graves problemas decor-
rentes da COVID-19, dos au-
mentos exagerados dos preços 
de alimentos, medicamentos, 
livros e dos materiais em geral, 
e das ameaças à Democracia, 
a ASSPROM, seus associados, 
diretores, funcionários, adoles-
centes e jovens acreditam que 
o ano de 2023 será de grandes 
realizações e aperfeiçoamento 
dos Programas de Aprendizagem que contribuem, de forma 
especial e necessária, para a inclusão social e profi ssional 
das pessoas nascidas nas Comunidades de baixa renda. 
Estaremos - associados, funcionários, adolescentes e jovens 
- vivendo e trabalhando com muita coragem, espírito de soli-
dariedade e união!
A ASSPROM se preparou física, técnica e psicologicamen-
te para desenvolver novos Programas profi ssionalizantes e 
eventos culturais e esportivos que deverão resultar na melhor 
e sólida capacitação e formação ético-social dos milhares de 
adolescentes trabalhadores e jovens aprendizes residentes 
na Capital e em 224 cidades das 13 Regiões geográfi cas de 
Minas Gerais.
A Parceria dos órgãos públicos e empresas privadas fortale-
cem nossos ideais, em especial pelas brilhantes e vitoriosas 
conquistas da maioria absoluta dos adolescentes e jovens, e, 
também, pela alegria e orgulho dos gestores públicos e em-
presários que contribuem, no dia a dia, com a “causa social” 
que viabiliza a profi ssionalização, a criação de oportunidade 
de crescimento pessoal, o acesso ao mercado de trabalho 
e a conquista da cidadania plena de cada participante dos 
Programas de Aprendizagem da ASSPROM.
DEUS ilumine a todas e todos idealistas de um BRASIL mais 
justo e feliz.

• PRESIDENTE: 
Carlos Augusto de Araujo Cateb

• VICE-PRESIDENTE: 
José Eustáquio de Brito

• DIRETOR FINANCEIRO:
Irmar Ferreira Campos 

• DIRETOR ADMINISTRATIVO: 
Luiz Carlos da Costa Passos Júnior
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Clene de Souza Barboza
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PROGRAMA DESCUBRA

Assprom realiza cerimônia de conclusão do 
curso Auxiliar de Tecnologia da Informação

A Assprom realizou, no dia 16 de dezem-
bro, a cerimônia de conclusão do curso de 
Auxiliar de Tecnologia da Informação do 
Programa de Aprendizagem. 

Participaram da solenidade, o Presiden-
te da Assprom, Carlos Cateb; a Procura-
dora do Ministério Público do Trabalho, 
Luciana Marques Coutinho; o Promotor 
de Justiça, Márcio Rogério de Oliveira; o 
superintendente de Inclusão Digital da 
Prodabel, Wellington Cardoso; o coor-
denador da NAMSEP, Vinícius Araújo; os 
colaboradores da AVEC, Caroline Santos, 

Aprendizes comemoram a conclusão do curso e, ao fi nal do evento, posam com os certifi cados para a foto ofi cial

PROGRAMA DESCUBRA

O Programa Descubra! de Incentivo à Aprendizagem Profi ssional tem por objetivo promover a inserção de adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade e risco social em Programas de Aprendizagem, oferecendo a eles oportunidades de capacitação e de in-
gresso no mercado de trabalho, na condição de jovens aprendizes, priorizando, especialmente, adolescentes e jovens em cumprimento 
ou egressos de medidas socioeducativas, em situação de acolhimento institucional ou resgatados de situação de trabalho infantil.

Aprendiz Igor de Souza com os colaboradores 
da Assprom envolvidos no Programa Descubra, 
após ganhar o prêmio Destaque da Turma

coordenadora de Projetos Sociais e Luiz 
Felipe Pereira, técnico de informática; o 
Gerente de Projetos do Instituto Minas pe-
la Paz, Ronalte Vicente; a educadora, Inês 
Alves e o coordenador pedagógico da Pro-
dabel, Everton Junqueira; além dos apren-
dizes, seus familiares e colaboradores da 
Assprom. 

Carlos Cateb falou sobre o esforço que 
foi concluir mais essa etapa. “A Assprom 
tem certeza de que vocês todos serão vi-
toriosos e estarão semeando para outros 
jovens a possibilidade e a grande honra de 

se tornarem protagonistas de suas histó-
rias. O Brasil espera que vocês jovens as-
sumam com muita convicção o comando 
deste país para ser mais justo, menos de-
sigual e com liberdade e democracia para 
todos. Parabéns por concluírem esta eta-
pa importante”.

Ao fi nal, as aprendizas Jovana dos Reis 
e Fernanda Martins agradeceram à As-
sprom, aos parceiros e à equipe do Pro-
grama Descubra pela oportunidade de 
aprendizado e crescimento profi ssional 
no decorrer do programa. 

“O Programa Descubra foi criado por várias pessoas. 
De uma ampla articulação interinstitucional nasceu este 
programa sonhado em conjunto para trazer mais opor-
tunidades, mais inserções ao mundo do trabalho, para os 
nossos adolescentes e jovens. Estou aqui hoje, representado o MPT, umas das institui-
ções que faz parte do Programa Descubra, para desfrutar deste momento de formatura, 
de conclusão de etapa, que é o nosso combustível, nos alimenta e dá forças a todos nós 
que militamos em prol dessa causa tão importante da profi ssionalização. Fico muito 
honrada e muito feliz. Parabenizo a todos que contribuíram com este processo!". 

Procuradora do Ministério Público do Trabalho, 
Luciana Marques Coutinho (foto), agradece a todos 
por contribuírem com o Programa Descubra
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REPORTAGEM DE CAPA

Feira das Profi ssões 2022
Evento reuniu centenas de adolescentes e jovens, profi ssionais voluntários e parceiros
A Feira das Profi ssões 2022 aconte-
ceu nos dias 26 e 27 de outubro, no 
auditório da entidade, e mobilizou cen-
tenas de adolescentes trabalhadores 
e aprendizes. Para abrilhantar ainda 
mais o evento, a abertura contou com 
Orquestra Jovem do TJMG/Assprom. 

Na edição deste ano, os jovens parti-
ciparam de palestras sobre orienta-
ção profi ssional nas áreas de exatas, 
humanas, saúde, tecnologias e, ainda, 
sobre cursos tecnólogos e técnicos. 
Diversos estandes de instituições de 
ensino também estiveram presentes 
para auxiliar os jovens e esclarecer 
dúvidas. 

Neste ano, como novidade, a feira 
contou com o formato presencial e 
on-line. No presencial, profi ssionais de

diversas áreas falaram sobre a área de 
atuação e sua trajetória profi ssional. 
No formato on-line foram expostos 
vídeos com profi ssionais que relata-
ram sobre cursos superiores, técnicos 
e tecnólogos, além de alguns depoi-
mentos inspiradores de ex-adolescen-
tes da Assprom que contaram sobre a 
sua história de sucesso.

O presidente da Assprom, Carlos Au-
gusto Cateb, destacou a importância 
do estudo para a vida do jovem e con-
tou alguns casos de grande sucesso 
de adolescentes e jovens que passa-
ram pela Assprom: “Temos histórias 
de inúmeros adolescentes que hoje 
se destacam no mercado de traba-
lho. Podemos citar o caso de Gustavo 
Duarte, que se formou em Medicina, 
na Rússia, a juíza do trabalho, Cláu-

dia Eunice Rodrigues e o nosso vice-
presidente José Eustáquio de Brito, 
que foi vice-reitor da UEMG. Por isso 
é importante que vocês se dediquem 
aos estudos e busquem a realização 
de seus sonhos. Esta é uma excelente 
oportunidade para descobrirem qual 
caminho seguir”. 

De acordo com educadora social, Da-
nielle Fonseca, e uma das organiza-
doras da feira, a proposta foi trazer os 
mais variados cursos das instituições 
públicas, tanto de nível superior, quan-
to os de nível técnico. “Decidir qual 
profi ssão seguir e qual a carreira ideal 
para o seu perfi l é a dúvida da maio-
ria dos jovens. O objetivo da Assprom 
com a realização deste evento é pro-
piciar de uma forma participativa, a 
curiosidade dos jovens estudantes so-

Adolescentes e jovens participantes da Feira das 
Profi ssões com os palestrantes e colaboradores 
da Assprom, no último dia de evento
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Feira das Profi ssões 2022
Evento reuniu centenas de adolescentes e jovens, profi ssionais voluntários e parceiros

bre as diferentes profi ssões existentes 
no mercado de trabalho e os desafi os 
de cada área, fazendo com que ele se 
sinta responsável por seu processo de 
escolha profi ssional e de crescimento 
pessoal”, explica.

Para o aprendiz João Vitor Duarte, alu-
no do 2º ano do Ensino Médio, a Feira 
das Profi ssões foi muito divertida e 
cheia de conhecimentos. “É a primeira 
vez que participo de uma feira como 
essa e é muito importante para que eu 
possa adquirir conhecimento, receber 
orientações de novas áreas de atua-
ção e, quem sabe, me identifi car com 
alguma delas”, conta.

Palestrantes de diversas áreas 
no primeiro dia da feira

Palestrante Cláudia Ildefonso fala sobre 
o autoconhecimento

Jovens atentos ao pronunciamento do presidente, Carlos Cateb

Tecnologia da Informação foi tema bastante 
debatido entre os jovens

Apresentação dos jovens da Orquestra Jovem do 
TJMG/Assprom abrilhantou ainda mais o evento

AGRADECIMENTO

“Agradeço a todos que participaram da fei-
ra, aos nossos profi ssionais voluntários, 
aos colaboradores da Assprom, aos jovens 
estudantes que estiveram 100% viven-
ciando a Feira. Desde o planejamento do 
espaço, das atividades que aconteceriam 
em cada sala, até os colaboradores que 
estavam atentos aos itens necessários nas 
montagens. E, também, de forma especial, 
aos nossos visitantes, pois cada detalhe é 
pensado para contribuir na decisão pela fu-
tura profi ssão. Muito obrigada!”

Danielle Fonseca, educadora social
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Assprom é premiada em mais uma edição 
do "Prêmio Educador Social Fectipa/MG"

Educadores sociais da Assprom, Fernando Dias e Tamiris Gonçalves, com a 
superintendente de Educação para o Trabalho, Rosânia Teles, após a premiação

O projeto “Soul Artista" da Assprom 
venceu, em 2° lugar, o Prêmio Educador 
Social Fectipa/MG 2022. A premiação 
aconteceu no dia 1º de dezembro, no 
Daniel's Cook, em Belo Horizonte.

O prêmio tem como objetivo valorizar 
o educador social no exercício de suas 
práticas educativas, bem como dar vi-
sibilidade e divulgar seus projetos de-

8º Festival de Talentos Amadores Fectipa/MG
Adolescentes e jovens da Assprom parti-
ciparam do 8º Festival de Talentos Ama-
dores Fectipa/MG, nos dias 19 e 20 de 
outubro, e, mais uma vez, mostraram que 
têm muito talento na música, no teatro e 
na dança.

A adolescente trabalhadora Isadora Beli-
lo venceu o terceiro lugar na modalidade 
música.

As adolescentes Giovanna Ruggio e Letícia 
Correa também participaram do evento e 
demostraram muita dedicação e talen-
to nas apresentações representando a 
Assprom com excelência. 

E você? Quer representar a Assprom no 
Festival do próximo ano? Entre em contato 
com a Dacom, pelos telefones (31) 3263-
1586/1587 e saiba mais informações.

senvolvidos nas instituições de aprendi-
zagem. 

Para a educadora social, Tamiris Gon-
çalves, poder representar a Assprom e 
ser uma fi nalista foi muito impactante. 
“Trabalho com arte e cultura, há 10 anos, 
e vejo como a arte cura e como a cultura 
amplia horizontes e pude, nessa minha 
jornada profi ssional, devolver à juventu-

de que hoje acompanho o que eu recebi 
quando era jovem. Sinto-me reconhe-
cida pelo trabalho e agradeço muito ao 
Fectipa/MG porque esse troféu me inspi-
ra a continuar acreditando na educação. 
Agradeço a Assprom e a todos os meus 
colegas de trabalho pela parceria, por-
que a gente não ganha nenhum prêmio 
sozinho!"

PROJETO SOUL ARTISTA

O projeto Soul Artista tem por 
intuito destacar a "alma" artista dos 
adolescentes e jovens da instituição, 
valorizando, reconhecendo, promovendo 
e desenvolvendo suas potencialidades 
e talentos, pensando na arte como uma 
possibilidade de caminho profi ssional. 
"A ideia é estimular a carreira artística, 
que por mais desafi adora que seja é 
possível sim 'viver de arte' no Brasil, 
mas para isso é preciso dedicação, 
estudo e profi ssionalizar o artista que 
existe dentro de si, inclusive, por saber 
precifi car o seu trabalho", destaca 
Tamiris Gonçalves. 

PREMIAÇÃO

Adolescentes Letícia Correa, Isabora Belilo e Giovanna Ruggio durante as apresentações
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PROFISSIONALIZAÇÃO

Adolescentes e jovens das cidades de MG
recebem formação por meio dos cursos on-line

Não há barreiras nem fronteiras pa-
ra a Assprom quando o objetivo é 
proporcionar a formação cidadã 

e profi ssionalização dos adolescentes e 
jovens da capital, região metropolitana e 
interior de MG. Um exemplo disso são os 
cursos de qualifi cação profi ssional para os 
adolescentes trabalhadores das cidades 
interioranas.

Antes da pandemia da Covid-19, a As-
sprom já oferecia os cursos básicos de 
Português, Matemática e Excelência no 
Atendimento ao Cliente e em outras áreas, 
porém, em 2020, a instituição aperfeiçoou 
a forma de atendimento e ampliou a oferta 
de cursos na modalidade on-line, em par-
ceria com o Instituto Politécnico de Minas 
Gerais (IPED), oferecendo mais de 1200 
cursos em diversas áreas de atuação. 

O acompanhamento das atividades é re-
alizado pela educadora social que divulga 
as ações que ocorrerão na modalidade 
on-line. A partir desse contato, os jovens 
são orientados sobre o melhor curso a ser 
realizado, de acordo com o projeto de vida 
e escolha profi ssional de cada um. Após 
essa orientação, eles realizam inscrição 
pelo formulário on-line liberando o acesso 
ao curso. 

Para a educadora social, Alenir Maria Silva, 
responsável pelo atendimento desse públi-
co, os cursos on-line possibilitaram mais 
autonomia para o adolescente, pois eles 
realizam onde desejarem, de acordo com 
sua rotina e tempo disponível. “Os ado-
lescentes das cidades interioranas estão 
focados na formação e a tecnologia pos-
sibilitou ainda mais a aproximação com os 
adolescentes. Essa é uma oportunidade 
que benefi cia, anualmente, em média, 600 
adolescentes, além de ajudá-los na esco-
lha profi ssional, de mantê-los conectados 
com o mercado de trabalho e atualizados 
com as áreas que estão em alta. Os resul-
tados têm sido positivos e a prova disso 
são os depoimentos que recebemos dos 
jovens quando fi nalizam o curso e as soli-
citações para realizarem outro”, conta. 

A ofi cial do MPMG/Minas Novas, Marlene 
Ramos, destaca que os cursos proporcio-
nam uma bagagem imensa para os jovens, 
além da oportunidade para o futuro empre-
go: “A mudança é aparente e a performan-
ce é cada vez melhor para realizar as ativi-
dades laborais. O ganho está na forma de 
agir, no desenvolvimento das tarefas e no 
modo de lidar com as pessoas. Espero a 
continuidade da disponibilização dos cur-

sos para o crescimento e a evolução deles 
cada vez mais”.

Para a adolescente trabalhadora Tatiane 
Alves, que atua na PGJ/Minas Novas, os 
cursos proporcionaram melhor desenvol-
vimento em sua rotina de trabalho: “Os 
cursos são muito importantes. Consegui 
perceber minha evolução no atendimento 
ao público, lidando com diferentes situ-
ações ou ações simples, até mesmo na 
forma de encaminhar o cliente para outro 
setor. Com o curso de Linguagens e Pre-
paração para o ENEM melhorei ainda mais 
meu desempenho escolar. Enfi m, sou mui-
to grata pela boa base curricular oferecida 
pela Assprom”. 
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Adolescentes 
trabalhadoras do 
MPMG, Emily Letícia 
Gonzaga, da cidade de 
Virginópolis, Gabrielle 
Aparecida Pinto 
Fonseca, de Itanhandu
(à esq. acima), Tatiane 
Alves Godinho, de Minas 
Novas, e Yara Stephany 
Cordeiro, de Borda da 
Mata (à esq. abaixo),
realizam diversos 
cursos por meio da 
plataforma on-line

Entre em contato e saiba mais sobre 
essa proposta de trabalho:

to grata pela boa base curricular oferecida 

SE INTERESSOU PELOS CURSOS E 
QUER SABER MAIS INFORMAÇÕES?

31. 3207-5642

31. 98679-1762
alenir@assprom.org.br
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REPORTAGEM  DE  CAPA

Fundada em 4 de dezembro 
de 1975, a Assprom surgiu 
do esforço e da vontade de 

pessoas que sonhavam em fazer a 
diferença na vida dos adolescentes e 
jovens em situação de risco e vulne-
rabilidade social. 

Atualmente, a Associação possui 80 
associados envolvidos e comprome-
tidos com questões que permitem a 
justiça social, todos voluntários, que 
contribuem, direta e indiretamente, 
para a continuidade da Assprom. 

No dia 30/11/22, conforme Estatuto 
da Assprom, a entidade realizou a 
eleição para escolher sua nova Dire-

toria e Conselho Fiscal, que tomará 
posse em janeiro e dará continuida-
de ao trabalho que vem sendo reali-
zado pela Associação, com o objeti-
vo principal de ampliar cada vez mais 
o número de adolescentes contra-
tados. 

A Assembleia contou com a partici-
pação presencial dos associados e 
também presença on-line para deli-
berar sobre a Proposta de Orçamen-
to e o Plano de Ação, elaborados pela 
Diretoria, para o exercício de 2023; 
Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal 
para o próximo biênio; e discutir so-
bre a abertura de CNPJ no município 
de Nova Lima para o Programa de 

Aprendizagem. 

A chapa única registrada foi elei-
ta, em unanimidade, composta por: 
Carlos Cateb (Presidente), José Eus-
táquio de Brito (Vice-Presidente); 
José Edgard Pena Amorim Pereira 
(Diretor Financeiro); Irmar Ferreria 
Campos (Diretor Administrativo); Ma-
ria de Lourdes Lages Mansur (Direto-
ra Técnica); Clene de Souza Barboza 
(Secretária Geral). Para o Conselho 
Fiscal foram reeleitos os associados: 
Afonso Edson Navarro, Ana Ivanete 
dos Santos, Edna de Fátima Damas-
ceno Caetano, Geraldo Cecílio de 
Almeida, Jafete Abrahão e Maurício 
Augusto do Nascimento Borromeu. 

DIRETORIA 2023/2024

Assembleia Geral Ordinária elege Diretoria e 
Conselho Fiscal para o próximo biênio

Assembleia Geral Ordinária reúne Diretores, Conselheiros Fiscais e Associados
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Conheça os diretores eleitos

DIRETORIA 2023/2024

• CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO CATEB: Diplomado na Faculdade de 
Direito/UFMG, em 1966, ex-professor de Processo Civil, ex-Secretário Geral 
da OAB/MG, ex-Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de MG.

• JOSÉ EUSTÁQUIO DE BRITO: Doutor em Educação, professor universitário, 
ex-vice-reitor da UEMG, ex-adolescente trabalhador da Assprom.

• JOSÉ EDGARD PENNA AMORIM PEREIRA: Mestre em Direito Constitucio-
nal, Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e 
ex-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

• IRMAR FERREIRA CAMPOS: Desembargador aposentado do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, sócio da Campos e Campos Advogados Associa-
dos.

• MARIA DE LOURDES LAGES MANSUR: Professora aposentada, ex-funcio-
nária da Febem.

• CLENE DE SOUZA BARBOZA: pós-graduanda em Advocacia Familiar e Su-
cessória pela Escola Superior da Advocacia da OAB–MG (em curso); Espe-
cialista em Direito Civil Aplicado pela PUC-MINAS; funcionária do Cartório 
6º Tabelionato de Notas de Belo Horizonte.

 Irmar Ferreira Campos, Maria de Lourdes Lages Mansur, Clene de Souza Barboza

Assembleia Geral Ordinária elege Diretoria e 
Conselho Fiscal para o próximo biênio

Para o presidente reeleito, Carlos 
Cateb, a vontade e a dedicação dos 
associados eleitos fortalece o objetivo 
de se implantar novas metas e moti-
var o empresariado mineiro a cumprir 
os ditames da Lei da Aprendizagem 
10.097/2000, viabilizando a contrata-
ção da grande maioria de adolescen-
tes que buscam a Aprendizagem pelo 
trabalho educativo: "Continuaremos 
garantindo a perspectiva de um futuro 
melhor para os adolescentes, jovens 
e suas famílias. Para isso, a Assprom 
necessita que um maior de empresas 
e órgãos públicos contratem adoles-
centes trabalhadores e aprendizes, vez 
que, no cadastro, estão inscritos mais 
de 10 mil adolescentes e jovens". 

 Carlos Augusto de Araujo Cateb, José Eustáquio de Brito, José Edgard Penna Amorim
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CULTURA E ARTE

Premiação do Concurso de Desenho
A Assprom realizou, no dia 19 de dezem-
bro, no auditório da entidade, a premiação 
do Concurso de Desenho “Natal e Esporte: 
união, saúde e respeito para vencer o jogo 
da vida!”. A cada ano, mais jovens parti-
cipam do evento. Neste ano, a Assprom 
contou com 33 desenhos inscritos. 

“Esta ação tem nos possibilitado, cada 
vez mais, conhecer, enaltecer e incentivar 
nossos adolescentes que possuem talen-
to nato no âmbito artístico. Como edu-
cadora social, vejo essa iniciativa e esse 
espaço como possibilidade também de 
pensar os talentos e características pes-
soais para escolha e desenvolvimento da 
carreira, uma vez que essa área tem cres-
cido muito no âmbito corporativo. Enfi m, 
desenhar é a arte da alma”, destaca a edu-
cadora social, Karina Elian.

Para abrilhantar ainda mais o concurso 
houve, também, a participação de uma 
comissão julgadora, composta por três 
jurados convidados: Hugo Lima, poeta; 
Luana Sette Câmara, professora de Artes 
e História da Arte; Carolina Lúcia Viana, 
graduada em Psicologia e Pedagogia. 

Os critérios avaliados pelos jurados fo-
ram criatividade, estética, originalidade, 
adequação ao tema e mensagem a ser 
transmitida. “Sempre continuem produ-

Participantes do Concurso de Desenho posam para a foto ofi cial após a premiação

zindo arte. A arte é muito importante para 
a nossa formação”, ressalta Luana Sette 
Câmara. 

Os primeiros colocados receberam uma 
premiação muito especial: 1º lugar, um 
tablet, certifi cado e medalha; 2º e 3º luga-
res: kit de desenho, certifi cado e medalha. 
Além disso, os desenhos foram usados 
como arte no Cartão de Natal institucio-
nal. Como novidade, neste ano, todos 
os participantes ganharam um Curso de 

Desenho como parte da premiação.

A adolescente trabalhadora Sabrina Rosa 
Cordeiro fi cou contente com a classifi ca-
ção. “Fiquei muito satisfeita e surpresa 
com o resultado, ter o mérito do primeiro 
lugar é algo insubstituível, fi co feliz por es-
sa oportunidade, pois serviu de incentivo 
para mim e para os outros jovens. Não es-
perava ganhar em 1º lugar, pois todos os 
desenhos foram muito bons, mas estou 
muito feliz com a minha conquista”, disse.

(esq. p/ dir.) Aprendizas Laura Emanuelle Martins 
(2º lugar), Sabrina Rosa Cordeiro (1º lugar) e Vitória 
Moreira Costa (3º lugar) comemoram a classifi cação 
no concurso

*Confi ra todos os desenhos participantes e o Cartão de Natal 2022 em nosso site www.assprom.org.br

Confi ra as jovens e 
desenhos premiados:

1º

3º

2º
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HISTÓRIA  DE  VIDA

JORNAL DA ASSPROM: Como foi seu 
ingresso na Associação?

MARCO TÚLIO: Em 1998, fi z minha inscri-
ção para participar do Programa da As-
sprom. Iniciei minha trajetória profi ssional 
na URBEL e lá desenvolvi diversas habili-
dades administrativas.

JA: O que fez após seu desligamento da 
entidade? 

MT: Após a minha saída da Assprom, fi z 
estágio na própria URBEL. Após o encer-
ramento do meu estágio, segui minha tra-
jetória profi ssional. Trabalhei em diversos 
locais e funções. Em 2006, iniciei o curso 
de Gestão Empresarial na Faculdade Una. 
Realizei dois cursos de MBA: Gestão de 
Negócios e Gestão de Projetos. Cursei 
Mestrado em Administração de Empresas 
e, após uma grande jornada nesta em-

presa, formei no Mestrado e fui trabalhar 
na instituição que me formou. Hoje estou 
atuando como Gerente de Campus e Pro-
fessor na Faculdade Una, uma instituição 
que tenho o orgulho de atuar no Adminis-
trativo e como Professor, ajudando outros 
jovens a se desenvolverem profi ssional-
mente e a enxergarem um futuro brilhante 
pela frente como o meu. 

JA: De que forma a Assprom ajudou a co-
nhecer o campo profi ssional?  

MT: A Assprom foi um divisor de águas na 
minha carreira profi ssional, pois me pro-
porcionou ingressar no mercado de tra-
balho, me desenvolver profi ssionalmente 
e me conectar com pessoas que foram 
importantes para o meu crescimento. 
Ajudou ainda a enxergar outra perspecti-
va sobre crescimento profi ssional, diante 
de uma época difícil onde as oportunida-
des eram para poucos. Lembro-me que 
alguns amigos de infância não tiveram 
a mesma oportunidade e hoje sabem o 
quão é valoroso para os fi lhos terem uma 
oportunidade de ingressar ao mercado de 
trabalho através da Assprom.

JA: Houve alguma mudança em sua vida 
depois da Assprom? 

MT: A Assprom me proporcionou um fu-
turo de oportunidades, de valorizar as 
pessoas e a família como pilar para o 
sucesso.

MARCO TÚLIO CORREIA BAR-
CELOS (FOTO), 40 anos, professor, 
mestre em Administração de Empre-
sas, conta como sua experiência na 
Assprom ajudou em sua trajetória

"A Assprom me proporcionou um futuro de oportunidades, de 
valorizar as pessoas e a família como pilar para o sucesso.” 

Foto: arquivo pessoal

Premiação do Concurso de Desenho

Cantata de Natal do TJMG emociona o público
No dia 10 de dezembro, a Orquestra Jovem 
e o Coral Infantojuvenil do TJMG apresen-
tou o espetáculo “10 anos de música... e 
muita história para contar!”, na Praça da 
Liberdade e, no dia 15/12, no auditório do 
TJMG. 

O espetáculo natalino, promovido anual-
mente pelo TJMG, coroa o trabalho de-
senvolvido pelo Projeto de Formação da 
Orquestra Jovem e do Coral Infantojuvenil 
ao longo do ano. 

A Orquestra conta com a participação de 
18 adolescentes e jovens da Assprom que, 
além do aprendizado musical, têm a opor-
tunidade de desenvolvimento intelectual e 
cultural. 

No 24/12, a cantata será veiculada na Rede Minas. 
Também na semana do Natal, o evento será disponi-
bilizado no canal ofi cial do TJMG no YouTube.
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Coral e Orquestra Jovem durante
 apresentação na Cantata de Natal 2022

MÚSICA

*Quer saber mais sobre a trajetória de Marco Túlio Barcelos? Confi ra a entrevista, na íntegra, no site da Assprom (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

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

asspromofi cial Assprom Ofi cial

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES DA ASSPROM! 

EDUCAÇÃO

Comece já a sua preparação para o Enem 2023 e aumente as suas chances de aprovação.
Inscrições até 30/01/2023. Vagas limitadas!

ADOLESCENTE E JOVEM DA ASSPROM


