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Aprendizes em formação  
contratados pela CNHI 
(Iveco), em Sete Lagoas

Primeira turma de aprendizes na ACCeasa 
(Contagem) com representantes do CIEE/MG 
e da Planeta Bebidas
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e darem sua contribuição, como profis-
sionais e cidadãos, para o crescimento 
das instituições e da sociedade. 

E nesse sentido temos obtido boa re-
ceptividade e conquistado bons re-
sultados, que nos estimulam a buscar 
a ampliação desse meritório trabalho 
que beneficia todos os segmentos de 
nossa juventude, particularmente os 
jovens em situação de vulnerabilidade 
social. 

As mudanças em curso na sociedade 
se fazem presentes no Centro de In-
tegração Empresa-Escola de Minas  
Gerais, entidade que há quatro déca-
das vem oferecendo aos jovens estu-
dantes o Programa Estágios e há três 
anos o Programa de Aprendizagem. E, 
em sintonia com essa dinâmica, o “In-
formativo Estágios” também passa por 
mudanças, ganhando, a partir desta 
edição, novo visual gráfico e novo nome: 
 “CIEE/MG em revista”.

Neste espaço nosso objetivo é divulgar 
com transparência aos nossos parceiros 
– empresas, escolas e instituições públi-
cas e privadas – alguns fatos que refle-
tem a vitalidade dessa integração entre 
o mundo acadêmico e o do trabalho em 
prol da inserção dos jovens em sua vida 
profissional.  Esse trabalho de ação social 
do CIEE/MG, e de responsabilidade social 
das instituições parceiras, está contri-
buindo, neste momento, com a qualifi-
cação profissional de 11 mil estudantes 
estagiários e 400 aprendizes.

Ao assumir em janeiro deste ano o de-
safio de ocupar a Superintendência 
Executiva desta tradicional instituição, 
nos comprometemos com a materiali-
zação de sua missão, em sintonia com 
a Diretoria Institucional, liderada pelo 
membro fundador Sebastião Alvino Co-
lomarte, que no início deste ano assu-
miu o cargo de Diretor-Presidente.

A tarefa mais significativa do CIEE/MG 
é atuar junto às organizações estimu-
lando-as a abrirem as portas aos jovens 
estudantes, para que, como estagiários 
ou aprendizes, tenham a oportunidade 
de se inserirem no mundo do trabalho 

Novos tempos

ANTÔNIO CARLOS DIAS ATHAYDE 
Professor e superintendente-executivo do CIEE/MG

EXPEDIENTE
Diretoria Institucional - Biênio 2018-2019 
Diretor-Presidente: Sebastião Alvino Colomarte
Diretores Vice-Presidentes: José Pedro Barbosa e Waldir 
Esmero Campos
Diretores-Secretários: Flávio Augusto Barros e Paulo 
Roberto Banho Bordoni 
Diretores Financeiros: Hélio da Silva Machado Filho e  
Patrícia Augusta de Alvarenga
Conselho Fiscal
Titulares: Cássio André Madureira Martins, Flávia Dias de 
Castro e Raimundo Alves de Jesus 
Suplentes: Salvador Ohana e Solange Gomes de Araújo Braz  

Superintendente-Executivo: Antônio Carlos Dias Athayde

Conselho Consultivo
Membros Natos: Antônio Eustáquio Óliver, Márcio Mendes 
Ferreira, Luiz Fernando Reis, Plínio de Souza Filho, José 
Osvaldo de Miranda, Maximiliano Martins Hermeto, José 
Antônio Braga, José Epiphânio Camillo dos Santos

Assuntos Especiais:
Educacional: Educação Superior - Flávio Vilhena de Sales Dias.  
Ensino Médio: Irlen Antônio Gonçalves
Empresarial: Wagner Tomaz Sá e Washington Maia Fernandes
Comunicação/Divulgação: Yvan Muls e Victor Hugo de 
Almeida
Órgãos Públicos: José Osvaldo Guimarães Lasmar e José 
Lincoln Campolina de Magalhães
Internacional: Constantino Caporali e João Sabino de Freitas 
Neto

Sistema Nacional 
Brasília/DF: (61) 3223-0510 
Unidades Estaduais 
(com autonomia jurídica, administrativa e financeira): 
Espírito Santo: CIEE/ES (27) 3232.3201
Minas Gerais: CIEE/MG (31 )3429-8100
Paraná: CIEE/PR - (41) 3313.4300
Pernambuco: CIEE/PE (81) 3413.1500
Rio de Janeiro: CIEE/RJ - (21)  2505.1200
Rio Grande do Sul: CIEE/RS (51) 3284.7006
Santa Catarina: CIEE/SC (48) 3216.1400
São Paulo: CIEE/SP (11) 3040.9800)

Atendimento no Estado de Minas Gerais
Sede Administrativa 
Rua Célio de Castro, 79 - Floresta - BH - MG - CEP: 31110-000  
Tel: (31) 3429-8100
Faculdade IBS** (31) 2122-3200
Grande BH
Betim** (31) 3532-2790
Contagem* (31) 3395-1446
Itaúna*** (37) 3249-1750 
Itabira** (31) 3821.2025 
Divinópolis** (31) 3214-0014
Sete Lagoas** (31)  3774-1528 
Vespasiano** (31) 3621-3700
Atendimento em outras regiões:  
Leste de Minas:   
Governador Valadares* (33) 3271.2817 - Ipatinga** (31) 3822-5206
Norte de Minas:  
Montes Claros* (38) 3222-5237  
Salinas*** (38) 3841.1387
Sul de Minas:  
Varginha* (35) 3222-2046 - Pouso Alegre** (35) 3423-8648
Triângulo Mineiro:  
Uberlândia * (34) 3236-2058 - Uberaba ** (34) 3236-2058 
Patos de Minas (34) 3822-9280
Zona da Mata:  
Juiz de Fora* (32) 3215-8446 
Leopoldina ** (32) 3441-2896 - Barbacena ** (32) 3331-2166
(*) Unidade Regional; (**) Unidade de Atendimento 
(***) Unidade Conveniada.

O Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais 
é uma associação de direito privado, de âmbito estadual, 
autônoma, de reconhecida utilidade pública, municipal (Belo 
Horizonte), estadual e federal, beneficente de assistência 
social nos setores atinentes ao desenvolvimento dos proces-
sos de formação profissional, técnica, cultural e científica, 
bem como na integração entre as instituições de ensino e 
empresas (particulares ou públicas), com vistas à otimização 
da absorção do profissional pelo mercado de trabalho.

Conselho Editorial: Antônio Carlos Dias Athayde, Alexandre 
Cézar de Oliveira Melo e Márcio Eustáquio Panzera.
Redação e revisão: Secretaria de Comunicação do CIEE/MG 
(31) 3429-8132, comunicacao@cieemg.org.br 
Supervisão: Alexandre Cézar de Oliveira Melo 
Editor e redator responsável: Márcio Panzera (Registro Profis-
sional MG 01498/JP)
Diagramação/arte-final: WM Criações - 31 3222-9031
Tiragem desta  edição: 3 mil exemplares.
Permitida a reprodução das matérias deste Informa tivo,  
desde que citada a fonte. Acesso eletrônico através do 
endereço:  
http://www.cieemg.org.br/portal/index.php/site/informativo/

“Nossa meta é gerar Novas vagas de 

estágios e de apreNdizagem, ampliaNdo as 

possibilidades de estágio para estudaNtes 

da educação superior, eNsiNo médio e 

técNico. estamos focados aiNda em ampliar 

o ateNdimeNto refereNte ao programa de 

apreNdizagem e, coNsequeNtemeNte, em 

ateNder às Necessidades das empresas que 

Necessitam de coNtratar apreNdizes.”
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SEDE-BH

Senar Minas renova convênio

Deputado Antônio Arantes recebe representantes do CIEE/MG

CIEE/MG com representatividade na ACMinas

O superintendente do Senar Minas, 
Christiano Nascif, a coordenadora de 
Administração e Finanças, Ana Lúcia 
Campos, e o assistente da Coordena-
doria de Administração e Finanças, 
Renan Souza, estiveram reunidos com 
os supervisores do CIEE/MG, Henrique 
Naves Alves e Antônio Marcos Perei-
ra. O encontro, que ocorreu na sede 
do Senar Minas, teve como objetivo 
renovar o termo de cooperação para 
que a entidade possa dar continuidade  
ao Programa Estágios mantido pelo 
CIEE/MG.

Representantes do CIEE/MG estiveram, no dia 25 de 
março, em visita ao gabinete do deputado estadual 
Antônio Arantes. Na oportunidade, relataram sobre o 
trabalho de ação social desenvolvido pela instituição 
ao longo dos últimos 40 anos, oferecendo oportunidade 
de qualificação profissional dos estudantes através dos 
programas de Estágios e de Aprendizagem.

Pelo CIEE/MG estiveram presentes, o diretor-presidente 
Sebastião Alvino Colomarte, o superintendente-
executivo Antônio Carlos Dias Athayde e o assessor 
institucional Gilson Elesbão de Siqueira.

O empresário Aguinaldo Diniz Filho, eleito para presidir a As-
sociação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) no biê-
nio 2019/2020, tomou posse, juntamente com toda a diretoria 
da entidade da classe empresarial, no dia 25 de fevereiro, em 
solenidade realizada no Espaço Cultural Minas Tênis Clube. 
Na oportunidade, o diretor-presidente e o diretor vice-pre-
sidente do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas 
Gerais, Sebastião Alvino Colomarte e José Pedro Barbosa, 
respectivamente, também foram empossados como inte-
grantes da diretoria plena e poderão representar o CIEE/MG 
nos debates que envolvam temas como educação e inserção 
de estudantes no mercado de trabalho, por exemplo.

A partir da esquerda: Henrique Alves, Christiano Nascif, Ana Lúcia Campos, 
Antônio Marcos, Fernanda Silva e Renan Souza
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A partir da esquerda, Gilson Elesbão, deputado Antônio  
Arantes, Sebastião Colomarte e Antônio Carlos Dias Athayde

José Pedro Barbosa, Sebastião Colomarte e Aguinaldo Diniz Filho
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A vice-presidente da Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos – Minas 
Gerais (ABRH-MG), Marise Drumond, 
esteve em visita ao CIEE/MG. Em pau-
ta, estreitamento de laços entre as 
duas entidades e proposta de parceria 
para eventos na área de capacitação de 
gestores de RH.

Marise foi recebida pelo superintenden-
te-executivo Antônio Carlos Dias Athay-
de, o superintendente-adjunto Kleber 

As coordenadoras da Secretaria  
Municipal de Desenvolvimento, Tra-
balho e Renda da Prefeitura de Nova 
Lima, Adriana Franco Pinheiro e 
Gisele Seabra, estiveram em visi-
ta à sede do Centro de Integração 
Empresa-Escola de Minas Gerais.  
Na oportunidade, foi apresenta pro-
posta para formalização de parce-
ria entre o Executivo municipal e o 
CIEE/MG para operacionalização dos 
programas de Estágio e de Aprendi-
zagem, mantidos pela instituição.

As representantes da prefeitura fo-
ram recebidas pelo superintenden-
te-executivo Antônio Carlos Dias 
Athayde,  pelo supervisor Henrique 
Naves Alves e pelo colaborador Wan-
der Duarte.

O diretor de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação de Minas 
Gerais, Renato Lopes, acompanhado dos servidores Anízio Vianna e 
Cleuza Maria de Oliveira, recebeu os representantes do CIEE/MG Antônio 
Marcos Pereira e Daniela Flávia Pinheiro. A SEE-MG foi o primeiro órgão 
público a assinar convênio quando o CIEE/MG iniciou suas operações em 
Minas. 

O supervisor Antônio Marcos Pereira ressaltou a importância de estreitar 
a parceria com aquela pasta e também consultou sobre a possibilidade 
no desenvolvimento da inclusão do estágio e aprendizagem no Projeto 
Político Pedagógico junto às escolas.

Com vistas a apresentar os pro-
gramas de Estágios e de Apren-
dizagem mantidos pelo CIEE/MG, 
Antônio Carlos Dias Athayde e 
Gilson Elesbão de Siqueira, supe-
rintendente-executivo e assessor 
Institucional, respectivamente, 
estiveram reunidos com o presi-
dente do Conselho Regional de 
Administração de Minas Gerais, 
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho.

Encontro no 
CRA-MG

Parceria com 
a ABRH-MG

Visita de  
representantes  
da Prefeitura  
de Nova Lima

Secretaria da Educação é parceira do CIEE/MG

Gilson Elesbão, Marise Drumond, Antônio Carlos 
Dias Athayde, Kleber Colomarte e Alexandre Cézar

Antônio Carlos Dias Athayde, Gisele Seabra, Adria-
na Pinheiro, Wander Duarte e Henrique Naves

Daniela Pinheiro, Anízio Vianna, Renato Lopes, Cleuza Maria 
de Oliveira e Antônio Marcos
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Os administradores  Jehu de Aguilar Filho,  
Gilson Elesbão e Antônio Carlos Dias Athayde

C
IE

E
/M

G
-S

ed
e

Colomarte, o supervisor de Comunica-
ção e Marketing Alexandre Cézar e pelo 
assessor Institucional Gilson Elesbão.
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ADCE promove Café com Fé

Fead agora é
Faculdade Arnaldo

Polo Empreendedor do Barreiro

A Associação de Dirigentes Cristãos de 
Empresa (ADCE), presidida por Sérgio 
Eduardo Michetti Frade,  promoveu, no 
dia 22 de março, a segunda edição do 
ano do “Café com Fé”, realizado na sede 
do Banco Semear e que contou com  
celebração eucarística do Frei Miguel 
Guzzo Coutinho, pároco da Igreja do 
Carmo. O superintendente-executivo 
do CIEE/MG,  Antônio Carlos Dias Athay-
de, participou do ato, que é realizado 
mensalmente, e de forma itinerante nas 
instalações das empresas associadas e 
parceiras.

O coordenador de Estágios da Facul-
dade Arnaldo, Fernando Marques Re-
sende, esteve reunido com a psico-
pedagoga Daniela Flávia Pinheiro e o 
assessor Institucional Gilson Elesbão 
de Siqueira, do CIEE/MG. O objetivo do 
encontro foi acertar os processos para 
contratação de estudantes estagiários 
da Faculdade Arnaldo e da Faculdade 
de Estudos Administrativos de Minas 
Gerais (Fead), recentemente incorpora-
da pela Esdeva, mantenedora das duas 
instituições de ensino.

O Grupo WSC Contabilidade promoveu, 
no auditório do UNA-Barreiro, encontro 
com a finalidade de estruturar um polo 
para melhorar o ambiente de negócios 
na região. A reunião contou com re-
presentantes do Sebrae/MG, Anderson 
Gonçalves de Freitas; da UNA, Flávio 
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Sérgio Frade (esq.) e Antônio Carlos Dias Athayde

O “Café com Fé” consiste na realização 
de uma celebração eucarística seguida 
de um lanche de confraternização entre 
os participantes. O objetivo é oferecer 
aos empresários, seus diretores, fun-
cionários e convidados um momento 
para reflexão espiritual. Além da opor-
tunidade da escuta da palavra de Deus e 
do fortalecimento da fé e da esperança, 
o encontro permite um maior conheci-
mento entre as pessoas e a possibilida-
de da empresa que acolhe a celebração 
divulgar suas atividades, seus produtos 
e se tornar mais conhecida. 

Encontro no auditório do UNA-Barreiro discutiu o desenvolvimento econômico da região 

Vice-prefeito de Confins no CIEE/MG
O vice-prefeito de Confins, Ricardo Luiz de 
Oliveira, acompanhado do diretor da Fe-
deração das Cooperativas de Transportes 
de Minas Gerais (Fetranscoop), Geraldo 
Osmany de Almeida, participou, no dia 15 
de março, do Café Entre Nós, promovido 
mensalmente pelo CIEE/MG. O município 
mantém convênio com a instituição e be-
neficia dezenas de estudantes com opor-
tunidades de estágios nos órgãos vincula-
dos ao Executivo Municipal.

Fernando Resende ladeado por Daniela 
Pinheiro e Gilson Elesbão

Santos; da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Re-
nan Rocha; e do Cityworking, Ricardo  
Bednarski. Representaram o CIEE/MG 
no encontro o supervisor de Estágio An-
tônio Marcos Pereira e o assessor insti-
tucional Gilson Elesbão de Siqueira.

Antônio Carlos Dias Athayde, superintendente-executivo, 
Geraldo Osmany e  Ricardo de Oliveira
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NORTE DE MINAS

Convênio assinado com a Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços 
(ACIS)/Câmara de Dirigentes Lojis-
tas (CDL) de Salinas torna realidade a 
instalação de uma Unidade Convenia-
da do CIEE/MG naquele município. O 
presidente das entidades da classe 
empresarial Carlos Verlânio Santana 
promoveu um café da manhã com os 
associados para a assinatura do docu-
mento e se mostrou otimista em rela-
ção ao convênio que beneficiará estu-
dantes e empresas da região.

O supervisor da Unidade Regional Nor-
te de Minas - sediada em Montes Cla-
ros, Bacelar Botelho Júnior, esteve 
presente ao evento, quando foi assi-

O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescentes (CMDCA)  
de Montes Claros emitiu, no dia 12 de 
março, comprovante de inscrição do 
CIEE/MG junto ao órgão. “A referida 
instituição atua na área de assistência 
social, bem como educação, e com-
promete-se a promover o desenvolvi-
mento das capacidades dos adoles-
centes com a educação profissional na 
realização de programas de aprendiza-
gem, conforme Lei 10.097/2000”, ates-
ta no documento de inscrição a presi-
dente do CMDCA, Karine Neves Dias.

O certificado foi entregue pelo assis-
tente social do CMDCA, Renato Frei-
re Ruas, à colaboradora da unidade 
do CIEE/MG em Montes Claros Shir-
ley Gonçalves Moreira e Santos. De 
acordo com o supervisor da Unida-
de Regional Norte de Minas, Bacelar 
Botelho Júnior, brevemente, além do 
Programa de Estágios para estudan-
tes, o Programa de Aprendizagem 
também será oferecido ao empresa-
riado da região.

Salinas recebe Unidade Conveniada do CIEE/MG

CIEE/MG recebe certificado do CMDCA de Montes Claros
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Carlos Verlânio, ao lado de Bacelar Botelho, 
assina convênio de parceria com o CIEE/MG

Karine Dias, Shirley Santos, Bacelar Botelho Júnior e Renato Ruas

Shirley Santos e Renato Ruas

nado um termo de parceria habilitando 
as duas entidades como Unidade Con-
veniada do CIEE/MG aptas a oferecer o 
Programa de Estágios para o empresa-
riado local.

O evento contou com a participação 
dos diretores da Escola Estadual Co-
ronel Idalino Ribeiro, Escola Osvaldo 
Prediliano Santana e representantes 
do IFNMG, Unopar,  Eliquilibrio – Num-
ber One e do vereador Arthur Bastos. 
Na oportunidade, a técnica do Sebrae 
Laíza Maia ministrou palestra sobre a 
Educação Empreendedora, que abor-
dou parceria com as escolas para pro-
porcionar aos alunos a capacitação 
sobre o empreendedorismo. 
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LESTE DE MINAS

ZONA DA MATA

Filipe Costa e Irlane Lanna

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 
ratificou a parceria, iniciada em maio 
de 1998, com o Centro de Integração 
Empresa-Escola de Minas Gerais, após 
processo licitatório. A responsável 
pela Unidade Regional Leste de Minas, 
sediada em Governador Valadares,  
Irlane Lanna, ressaltou que, através 
da Divisão de Licitação, a secretária  
municipal de Administração, Claudio-
nice Siqueira Chaves, assinou, no dia 
11 de fevereiro, novo convênio  com o 
CIEE/MG, que viabiliza a contratação 
de estagiários nos órgãos vinculados 
ao Executivo municipal.

O município tem sido estratégico para 
a expansão das ações do CIEE/MG no 
leste-mineiro. Nesse sentido, Irlane 
Lanna vem realizando série de visitas 
a parceiros para estreitar relaciona-
mento e prospectar novas vagas de 
estágios para estudantes da região.

Além da prefeitura, a Câmara Munici-
pal de Teófilo Otoni também mantém 
convênio com o CIEE/MG. Em recente 
visita ao presidente da Casa Legislati-
va, vereador Filipe Figueiredo Martins 
Costa, Irlane Lanna propôs aumentar o 
número de vagas de estágios ofereci-
dos pela Câmara.

Na Unimed-Teófilo Otoni foi recebida 
pela equipe do Departamento de Pes-
soal integrada por Odilon Alves No-
gueira, Luann Ferreira Vieira e Geova-

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Matias Barbo-
sa renovaram convênio com o Centro de Integração 
Empresa-Escola de Minas Gerais que possibilita a 
contração de estudantes estagiários por órgãos do 
Executivo e do Legislativo local. Os documentos 
foram assinados pelo prefeito Carlos Antonio de 
Castro Lopes e pelo presidente da Câmara, João 
Fernando de Assis Cipriani.

A supervisora da Unidade Regional Zona da Mata, 
Célia Maria de Almeida Tellado, esteve presente no 
ato das assinaturas dos convênios.

Teófilo Otoni no radar do CIEE/MG

Prefeitura e Câmara de Matias Barbosa 
renovam convênio com o CIEE/MG
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Adriane Wildemberg, Irlane Lanna, 
Evilym Silva e Kamilla Colen

Odilon Nogueira, Luann Vieira, Irlane 
Lanna e Geovane de Souza

Prefeito Carlos Antonio de Castro Lopes 
renovou o convênio com o CIEE/MG

João Fernando Cipriani ratifica o 
convênio com o CIEE/MG

ne Francisco de Souza.  Já na unidade 
do INSS local, esteve reunida com a 
equipe da Seção Operacional da Ges-
tão de Pessoas e Gerência Executiva: 
Adriane Cordeiro Wildemberg, Evilym 
Miranda Silva e Kamilla Colen.



8

GRANDE BH

Programa de Aprendizagem do CIEE/MG chega a Sete Lagoas

CIEE/MG inicia formação da 1ª turma de aprendizes na ACCeasa

A Unidade de Atendimento de Sete La-
goas iniciou o Programa de Aprendiza-
gem para atender o empresariado da 
região. A primeira turma de aprendizes 
do CIEE/MG fora de Belo Horizonte ini-
ciou o curso de formação em fevereiro. 

São 33 jovens contratados pela CNHI 
(Iveco), em Sete Lagoas, que estão  
recebendo qualificação profissional na 
área administrativa. Através de convê-
nio com a Unicesumar, as aulas estão 
sendo realizadas nas suas dependên-
cias. Além de Sete Lagoas e Contagem, 
em breve, outras unidades regionais e 
de atendimento do CIEE/MG passarão a 
oferecer o Programa de Aprendizagem 
gerido pela instituição.

A Unidade Regional Grande BH, sediada 
em Contagem, do Centro de Integração 
Empresa-Escola de Minas Gerais, em 
parceria coma Associação Comercial 
da Ceasa Minas (ACCeasa), realizou, no 
dia 18 de fevereiro, a aula inaugural da 
primeira turma de aprendizes em for-
mação pelo CIEE/MG. As aulas estão 
sendo realizadas nas dependências da 
entidade para um grupo de sete apren-
dizes contratados pelo grupo Planeta 
Bebidas.

Na abertura dos trabalhos estiveram 
presentes os supervisores do CIEE/MG 
Ualisson Perez (Unidade Grande BH), 
Antônio Marcos Pereira (Sede), Henri-
que Naves (Sede), Sileni Albina Maga-
lhães (Aprendizagem), a instrutora de 
Aprendizagem Núbia Viviane Nacife e a 
assistente social Cássia Lima Teixeira. 

Pelo grupo Planeta Bebidas estiveram 
presentes: Edileia Aparecida Pereira 
(coordenaora de RH) e Danúbia San-
tos Souza (auxiliar do Departamento-
de Pessoal). Através de parceria com 
o CIEE/MG, as empresas associadas à 
ACCeasa-MG têm condições especiais 
para contratar aprendizes e estagiários 
pelo CIEE/MG.

A primeira turma de aprendizes de Sete Lagoas com representantes do CIEE/MG e CNHI

Representantes do CIEE/MG, da Planeta Bebidas 
e a primeira turma de aprendizes na ACCeasa

Aprendizes em formação 
pelo CIEE/MG em visita à 
Planeta Bebidas
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Aprendizes comemoram oportunidade   

no mercado de trabalho

O Programa Aprendizagem do Centro 
de Integração empresa-Escola de Mi-
nas Gerais, com apenas três anos, vem 
apresentando crescimento e mudando 
a vida de centenas de jovens contrata-
dos pelas empresas parceiras. A legis-
lação que versa sobre a atividade:  a Lei 
nº 10.097/200, determina que estudan-
tes regularmente matriculados e fre-
quentando as aulas nos anos finais do 
Ensino Médio, Técnico ou que já con-
cluíram o Ensino Médio podem ser con-
tratados como  aprendiz, a partir dos 14 
anos até 24 aos incompletos.

Brenda Vitória Bonfim Sena, aprendiz 
em formação pelo CIEE/MG, foi contra-
tada recentemente pela Associação do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal de 
Minas Gerais (APCEF-MG). Aos 18 anos, 
é sua primeira experiência no merca-
do de trabalho e, por isso, demonstra 
muita felicidade. “Desde os 14 anos 
pretendia começar a trabalhar e agora,  
através do programa mantido pelo 
CIEE/MG, tenho essa oportunidade que 
deve dar impulso ao início da minha car-
reira profissional”.

Brenda esteve visitando a associação 
na qual prestará serviço como apren-
diz da área administrativa. Ela elogiou 
o ambiente e os primeiros contatos 
com os futuros colegas, inclusive, jun-
tamente com outro colega aprendiz 
contratado, passou por treinamento 
para conhecer a rotina de trabalho da 
entidade.

Em relação ao CIEE/MG, Brenda é só 
elogio para os instrutores e palestran-
tes convidados pela instituição. “Isso, 
com certeza, vai enriquecer o meu cur-
rículo. Apesar de ter concluído o Ensino 
Médio, ela diz que ainda está em dúvi-
da em qual carreira seguir. “Não tenho 
certeza do que eu quero, são várias op-
ções em áreas diferentes, que prefiro 
ter alguma experiência no mercado de 
trabalho para uma decisão. Por isso, es-
tou empolgada, já que este período de 

aprendizagem será muito importante e  
ajudará no meu crescimento pessoal e 
profissional”, ressalta.

O também aprendiz em formação 
pelo CIEE/MG Kleiton Breno dos 
Santos Mendonça também foi con-
tratado pela APCEF. Ele disse que 
se inscreveu no Programa de Apren-
dizagem do CIEE/MG porque, aos 23 
anos, se encontrava desempregado 
e tinha muito interesse em retornar 
ao mercado de trabalho. Antes, ha-
via trabalhado na área administrati-
va de uma loja na região da Savas-
si, em Belo Horizonte e vislumbrou 
a possibilidade de enriquecer o  
currículo e, quem sabe, até ser 
efetivado no próprio local onde é 
aprendiz. Em relação aos estudos, 
ressalta que pretende cursar Fisio-
terapia.

Kleiton também elogia a estrutura pro-
porcionada pelo CIEE/MG na formação 
de suas turmas de aprendizes. “As pa-
lestras com profissionais de sucesso 
no mercado e os debates nos ajudam 
muito a desenvolver como pessoa e 
como futuro profissional. Além disso, 
os instrutores são excelentes e muito 
dedicados. Eles têm levado ao nosso 
conhecimento temas como ética e ci-
dadania, por exemplo”.

Em relação às atividades que devem 
desenvolver como aprendiz na APCEF, 
ele observa que são praticamente as 
mesmas realizadas na empresa onde 
trabalhou e isso deve ajudar em suas 
atividades naquela associação.

APCEF/MG – A APCEF/MG é uma entida-
de sem fins lucrativos, que busca agregar 
os seus associados através de atividades 
socioculturais, esportivas e de lazer. Tam-
bém atua nas questões de defesa dos in-
teresses dos empregados da Caixa.

O quadro social da APCEF/MG é com-
posto, na sua maioria, por empregados 
da ativa, aposentados e pensionistas 

da Caixa em Minas Gerais. Atualmente, 
conta em todo o Estado com cerca de 
6 mil associados efetivos, além de seus 
dependentes. A sua estrutura opera-
cional é distribuída em 17 sedes regio-
nais localizadas nas principais cidades 
mineiras, além da sua sede principal si-
tuada em Belo Horizonte, no complexo 
arquitetônico da Pampulha.

Kleiton Mendonça quer enriquecer 
o currículo

Brenda Sena: impulso à futura  
carreira profissional
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Qualificação de aprendizes inclui palestras

Um dos diferenciais das turmas  
de aprendizes em formação pelo 
CIEE/MG são as palestras, ministra-
das por especialistas que, de forma 
voluntária, compartilham seus co-
nhecimentos e experiências profis-
sionais. Os temas abordados são va-
riados e sempre despertam grande 
interesse dos jovens.
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Consultor empresarial João Vidal: “Experiência profissional” (8/1)

Administrador e empresário Euler José 
dos Santos: “Motivação no ambiente de 
trabalho” (8/3)

Fonoaudiólogo e professor de Oratória  
Rodrigo Moreira: “Técnicas em oratória” (5/2)

Relações públicas Ana Carolina Oliveira: 
“Tecnologias e mídias sociais” (8/1)

Psicóloga Gizeli Fontone Amorelli: “Carreira 
profissional” (12/3)

Engenheiro, com pós-graduação em 
Administração de Comércio Exterior, Sílvio 
Soares Nazaré: “Postura profissional” (12/3)

Psicóloga Sandra Maria Flores: “Violência 
doméstica” (5/2)



11

APRENDIZAGEM

Aprendizes do CIEE/MG realizam visita técnica 

ao Grupo Aruanda

Fundação Roberto Marinho

Representantes da Fundação Roberto 
Marinho (FRM) se reuniram, na sede do 
CIEE/MG para apresentação da já reco-
nhecida metodologia utilizada no Progra-
ma Aprendiz Legal, que poderá ser utili-
zada pelo Agente de Integração.

De acordo com Marcelo Bentes, res-
ponsável pelo Desenvolvimento Insti-
tucional da FRM, o Programa Aprendiz 
Legal foi criado em 2004 para atender a 
uma demanda da Petrobras e em 2007 
com a criação de uma rede de parcei-
ros, o CIEE se tornou um dos principais 
parceiros no Brasil.

Participaram da recepção aos visitan-
tes, juntamente com o superintenden-
te-executivo Antônio Carlos Dias Athay-
de, o superintendente-adjunto, Kleber 
Colomarte, e os supervisores Alexan-
dre Cézar de Oliveira Melo, Sileni Albina 
Marques Magalhães, Carla Luciene Mar-
tins e Joicimar Antônio de Oliveira.

Os aprendizes em formação pelo 
CIEE/MG, acompanhados das ins-
trutoras de Aprendizagem Janaína 
Martins e Giselle Danielle, realizaram 
visita técnica, no dia 25 de março, 
ao Grupo Aruanda, sediado em Belo 
Horizonte. A atividade integra a dis-
ciplina de Diversidade Cultural e o 
objetivo foi conhecer o trabalho de 
um dos mais renomados grupos de 
danças folclóricas do país. A turma do 
CIEE/MG foi recebida pelo diretor Sérgio 
Cossi, que fez ampla exposição sobre os 
trabalhos e projetos desenvolvidos pelo 
grupo mineiro.

A partir da esquerda, Alexandre Melo, Sileni Magalhães, Marcelo Bentes, Carlos Carletto, Antônio 
Athayde, Kleber Colomarte, Carla Martins e Joicimar Oliveira
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Sérgio Cossi em exposição sobre os trabalhos e projetos desenvolvidos pelo grupo Aruanda
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