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 O superintendente-executivo Antônio Carlos Dias Athayde, Lorena Breda (coordenadora de Projetos da FRM), 
Marisa Santana (analista de Projetos da FRM) e o diretor-presidente Sebastião Alvino Colomarte

Desde junho, o Centro de Integração Empresa- 
Escola de Minas Gerais passou a adotar a 
metodologia do Aprendiz Legal para a formação 
de seus aprendizes. Acordo neste sentido foi 
firmado com a Fundação Roberto Marinho (FRM). 
No CIEE/MG, o documento foi assinado pelo 
superintendente-executivo Antônio Carlos Dias 
Athayde, na presença do diretor-presidente 
Sebastião Alvino Colomarte e das representantes 
da FRM, Lorena Breda (coordenadora de Projetos) 
e Marisa Santana (analista de Projetos). 

Página 3 
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portes a destinarem de 5% a 15% de 
suas vagas à contratação de pessoas 
com idade entre 14 e 24 anos, na condi-
ção de aprendizes.

O contrato de trabalho pode durar até 
dois anos e, durante esse período, o 
jovem é capacitado na instituição for-
madora e na empresa, combinando for-
mação teórica e prática. Assim como 
a atividade de estágio, ao contratar 
aprendizes, as empresas têm a chance 
de aprender com jovens e formar futu-
ros quadros de profissionais alinhados 
com sua cultura corporativa.

*Superintendente-executivo do Centro 
de Integração Empresa-Escola de Mi-
nas Gerais (CIEE/MG)

O Programa de Aprendizagem do Cen-
tro de Integração Empresa-Escola de 
Minas Gerais, que completou três anos, 
entra em uma nova fase. É que a partir 
de junho deste ano adotamos a meto-
dologia do Aprendiz Legal.

Com a parceria com a Fundação Ro-
berto Marinho, esperamos elevar o  
número de jovens aprendizes benefi-
ciados pelo programa de aprendizagem 
do CIEE/MG. Nossa intenção é que to-
das as unidades do CIEE/MG ofereçam, 
além do Programa Estágios, o Aprendiz 
Legal.

O encaminhamento e a contratação de 
aprendizes, bem como os encontros de 
formação são realizados nas unidades 
do CIEE/MG. Durante o período de forma-
ção teórica na instituição, e prática nas 
empresas parceiras, o estudante tem a 
oportunidade de conseguir, na maioria 
das vezes, seu primeiro emprego com 
carteira assinada e todos os direitos 
trabalhistas.  As atividades do Aprendiz 
Legal estão beneficiando, nesta pri-
meira fase, cerca de 500 jovens em sala 
de aula, que estão tendo a chance de  
obter qualificação profissional contínua 
e de qualidade.

De acordo com dados do Boletim da 
Aprendizagem 2018, em Minas Gerais, 
existe um potencial de contratação de 
pelo menos 97 mil jovens. Atualmente 
cerca de 44 mil foram admitidos como 
aprendizes, o que representa 45%, ou 
seja, menos da metade. 

O Programa de Aprendizagem oferece 
aos jovens a oportunidade do primeiro 
emprego formal. Ele é regido pela Lei 
da Aprendizagem (10.097/2000), que 
induz as empresas de médio e grande 
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CIEE/MG formaliza acordo com a 
Fundação Roberto Marinho

Reunião da Diretoria Institucional 

A coordenadora de Projetos e a ana-
lista de Projetos da Fundação Roberto 
Marinho Lorena Breda e Marisa San-
tana, respectivamente, estiveram no 
CIEE/MG, no dia 8 de maio, para mi-
nistrar treinamento para os colabora-
dores da instituição, possibilitando o 
desenvolvimento do Aprendiz Legal. 
Na oportunidade, testemunharam a 
assinatura do acordo entre o CIEE/MG 
e Fundação Roberto Marinho para im-
plementação da metodologia do pro-
grama pela instituição.

O ato ocorreu durante o “Café Entre 
Nós” e contou com as presenças do 
diretor-presidente Sebastião Alvino 
Colomarte e do superintendente-exe-
cutivo Antônio Carlos Dias Athayde. 
Desde o dia 1º de junho, o CIEE/MG 
passou a adotar o programa Aprendiz 
Legal na formação de seus aprendizes.

Em Sessão Ordinária e Extraordinária, 
a Diretoria Institucional do CIEE/MG 
reuniu-se, no dia 23 de maio, na Sede 
da instituição. Na oportunidade, foram 
apresentados o relatório de atividades 
do 2º bimestre e a previsão orçamen-
tária para o 3º trimestre. Também foi 
definido o nome de Acácio Neiva para 
recompor o Conselho Fiscal, em razão 
da vacância do cargo de Suplente.

Participaram da reunião na sede da 
instituição: Sebastião Alvino Colo-
marte (diretor-presidente), José Pe-
dro Barbosa (vice-presidente), Waldir 
Esmero Campos (vice-presidente), 
Hélio da Silva Machado Filho (diretor-
-financeiro), Flávio Augusto Barros 
(diretor-secretário), Paulo Roberto 
Banho Bordoni (diretor-secretário), 
Antônio Carlos Dias Athayde (supe-
rintendente-executivo) e Kleber de 
Castro Colomarte (superintendente-
-adjunto).

Antônio Carlos Dias Athayde, Lorena Breda, Marisa  
Santana e Sebastião Colomarte
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Encontro da Diretoria também traçou diretrizes para o CIEE/MG, 
no detalhe Acácio Neiva, novo conselheiro fiscal
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O Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), presidido pelo desem-
bargador Pedro Bernardes, promoveu, 
no dia 11 de junho, solenidade de entre-
ga ao Comandante-Geral da Polícia Mi-
litar de Minas Gerais, Coronel Giovanne 
Gomes da Silva, a Medalha do Mérito 
Eleitoral Desembargador Vaz de Mello. 
A comenda foi instituída em 1999 para 
homenagear anualmente uma persona-
lidade ou instituição que tenha contri-
buído para o engrandecimento da Jus-
tiça Eleitoral. E, ao completar 20 anos, 
pela primeira vez foi homenageada uma 
instituição.

Após entregar a comenda, o desem-
bargador Pedro Bernardes ressaltou a 
importância da parceria entre a PMMG e 
a Justiça eleitoral, sem a qual não seria 
possível garantir o pleno acesso ao voto 
dos cidadãos. “Os esforços envidados 
conjuntamente têm garantido a realiza-
ção de eleições pacíficas e seguras em 
todo o território mineiro, observando-se 
sempre as garantias individuais e os di-
reitos e deveres constitucionais da po-
pulação”, afirmou o presidente do TRE. 

Em seu discurso de agradecimento, o 
coronel Giovanne da Silva ressaltou que 

O supervisor Antônio Marcos Pereira, 
acompanhado das funcionárias Daniela 
Flávia Pinheiro e Larissa Flávia Moura, 
estiveram reunidos na PUC Minas – Co-
ração Eucarístico para alinhamento de 
alguns processos de estágio. Estavam 
presentes as responsáveis pelo estágio 
da PUC Minas Fabiana Angélica Silveira 

TRE-MG homenageia a PMMG 

Encontro na PUC Minas

O  Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais é um dos apoiadores 
da Casa do Empreendedor do Barreiro, espaço inaugurado recentemente 
e que reúne várias instituições de fomento empresarial. Orientações 
sobre contratação de estagiários e aprendizes, abertura e regularização 
de empresas, consultorias e cursos nas áreas de marketing, finanças e 
recursos humanos são alguns dos serviços que serão prestados no local pelo  
CIEE/MG, Sebrae-MG, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH), Centro 
Universitário UNA, além da própria idealizadora do espaço, a WSC Contabilidade.

Casa do  
Empreendedor  
do Barreiro
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a instituição, que completou recente-
mente 244 anos, conta com 40 mil po-
liciais na ativa e 36 mil na reserva, atu-
ando nos 853 municípios mineiros e em 
200 distritos, 24 horas por dia. Segundo 
ele, a Polícia Militar faz parte da Justiça 
Eleitoral, “justiça essa tão importante 
para o estado democrático de direito. ” 

O diretor-presidente do Centro de In-
tegração Empresa-Escola de Minas 
Gerais (CIEE/MG), Sebastião Alvino 

Colomarte, como convidado especial, 
representou a instituição na solenida-
de, que contou com a presença, entre 
outros, do desembargador José Afrâ-
nio Vilela, vice-presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG); do 
juiz presidente do Tribunal de Justiça 
Militar de Minas Gerais (TJMM), coronel 
James Ferreira Santos, oficiais da Po-
lícia Militar e representantes de outras 
instituições públicas, além de juízes e 
desembargadores. 

Desembargador Pedro Bernardes ladeado pelo Coronel Giovanne Gomes 
da Silva e o diretor-presidente do CIEE/MG, Sebastião Colomarte

(analista de Qualidade), Mariana Cam-
pos Oliveira (assistente de Convênios) e 
EIizete Ferreira Alves (coordenadora do 
Setor de Estágio – Coração Eucarístico).  

A partir da esquerda, Daniela Pinheiro, Fabiana Silveira, Mariana 
Oliveira, Antônio Marcos, Larissa Moura e Elizete Alves 



5

SEDE-BH

Cefet-MG homenageia o CIEE/MG

Cadastramento  
de estudantes na 
Faculdade Arnaldo 

Feira de Estágio na Estácio

O Centro Federal de Educação Tecno-
lógica de Minas Gerais (Cefet-MG) ho-
menageou, no dia 8 de maio, o CIEE/MG 
durante o “87º Seminário de Conclusão 
dos Cursos Técnicos da Educação Pro-
fissional e Tecnológica”. A instituição foi 
representada pela responsável pelas 
vagas de estágios Daniela Flávia Pinhei-
ro e pelo assessor institucional Gilson 
Elesbão de Siqueira.

De acordo com o diretor-geral Prof. 
Flávio Antônio dos Santos, a distinção 
ocorreu em nome da Coordenação Ge-
ral de Programas de Estágio pela contri-
buição da instituição como concedente 
de boas práticas do estágio para o de-
senvolvimento da educação profissio-
nal e tecnológica.

A convite do coordenador de Está-
gio da Faculdade Arnaldo, Fernando 
Marques Resende, as funcionárias 
Daniela Flávia Pinheiro e Fabiana 
Pietra estiveram, no dia 13 de maio, 
naquela instituição de ensino para 
uma ação de cadastramento de ins-
crições e divulgação de vagas de 
estágios. Na oportunidade, os estu-
dantes conheceram o trabalho rea-
lizado pelo CIEE/MG e foram orien-
tados sobre como concorrer a uma 
oportunidade de estágio.

A Faculdade Estácio – Unidade Floresta 
promoveu, no dia 31 de maio, a “Feira de 
Estágio e Emprego, uma iniciativa para 
aproximar os estudantes do mercado 
de trabalho. Na oportunidade, as cola-
boradoras do CIEE/MG Daniela Flávia 
Pinheiro e Leiliane Eva orientaram os 
estudantes sobre a atividade estágio e 
realizaram inscrições dos interessados 
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A partir da esquerda, Gilson Elesbão, Daniela Pinheiro, Prof. Flávio dos Santos 
e Pedro Henrique Dias de Sousa   Coordenador de Estágio do Cefet-MG)

Fabiana Pietra, Fernando Resende, Daniela 
Pinheiro e Pâmela Cristina Ribeiro de Souza 
(Banco de Oportunidades)

às vagas de estágios disponíveis nas 
empresas e instituições parceiras.

A diretora e a supervisora da Está-
cio, Camila Diogo de Oliveira e Rafaela  
Hubner Fernandes, respectivamente, res-
saltaram a importância da parceria com o 
CIEE/MG que possibilita que os alunos pos-
sam aliar a teoria aprendida na sala de aula 
com a prática do mercado de trabalho.

A partir da esquerda, Rafaela Fernandes, Camila de Oliveira, Daniela Flávia 
Pinheiro e Leiliane Eva
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ENTIDADE PARCEIRA

O diretor-presidente Sebastião Colomarte, 
o superintendente-executivo Antônio Carlos 
Dias Athayde e o assessor Institucional Gil-
son Elesbão Representantes do CIEE/MG re-
alizaram, no dia 2 de maio, visita ao senador 
Antônio Anastasia em seu escritório em Belo 
Horizonte. Na oportunidade, convidaram-no 
para as festividades previstas para este ano 
em comemoração aos 40 anos de atuação da 
instituição no Estado.

O senador Anastasia elogiou o trabalho de 
quatro décadas do CIEE/MG, ressaltando que, 
oportunamente, fará um pronunciamento no 
Senado alusivo à importante data.

Representantes do CIEE/MG visitaram a sede da PASI Se-
guros em Belo Horizonte, parceira na concessão de segu-
ros para os estagiários da instituição.  Fundada há 38 anos 
por Alaor Silva Júnior, a PASI (Plano de Amparo Social Ime-
diato) possui um viés social, atendendo a um público até 
então deixado à margem por outras seguradoras.

O processo de corretagem da PASI é feito por Marco  
Antônio Fagundes, proprietário da Comercial Business 
Corretora de Seguros, que juntamente com Rafael Martins 
Campos e Fagundes, acompanharam o superintendente-
-adjunto Kleber Colomarte e o assessor Institucional Gil-
son Elesbão de Siqueira na visita em que foram recebidos 
pelo diretor-presidente Alaor Silva Júnior, pela diretora 
executiva Fabiana Resende e pela coordenadora Comer-
cial Minas Gerais Vivianne Andreazzi.

O Sindicato das Empresas de Factoring de Minas Gerais  
(Sindisfac-MG) assinou convênio, no dia 18 de junho, com o 
CIEE/MG. O objetivo é proporcionar aos associados da entida-
de a contratação, em condições especiais, de aprendizes e de 
estagiários em todo o Estado.

A assinatura do documento foi realizada na sede da empresa  
Simples Factoring, de propriedade do presidente do Sindisfac-MG, 
Roberto Mauro Ribeiro Oliveira. Pelo CIEE/MG, estiveram presen-
tes o superintendente-executivo Antônio Carlos Dias Athayde;  
o supervisor de Estágios Antônio Marcos Pereira e o assessor  
Institucional Gilson Elesbão de Siqueira. A secretária do sindicato, 
Alline Gonçalves Araújo, também esteve presente ao ato.

Senador Anastasia valoriza o trabalho de quatro décadas 
do CIEE/MG

PASI e Comercial Bussiness: seguro para estagiários

Sindisfac-MG assina convênio com o CIEE/MG
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A partir da esquerda, Marco Antônio Fagundes, Gilson Elesbão, Kleber 
Colomarte, Alaor Silva, Rafael Campos e Fagundes, Vivianne Andrezzi e 
Fabiana Resende

Gilson Elesbão, Antônio Carlos Dias Athayde, Senador Anastásia e Sebastião Colomarte

A partir da esquerda, Gilson Elesbão, Antônio Marcos, Alinne Araújo, Ro-
berto Mauro Oliveira e Antônio Carlos Athayde
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O Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG) 
assinou, no dia 22 de abril, convênio com o CIEE/MG, que permite 
ao órgão a contratação de estagiários em condições especiais.  
O documento foi assinado pelo presidente do Corecon-MG, 
Econ. Paulo Roberto Paixão Bretas, e pelo superintendente-
-executivo do CIEE/MG, Prof. Antonio Carlos Dias Athayde.

Segundo Paulo Bretas, a atividade de estágio é de suma 
 importância uma vez que contribui para a qualificação profis-
sional dos estudantes.

A Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes de Minas Gerais (Abrasel-MG) 
assinou recentemente convênio com o 
CIEE/MG para proporcionar aos seus as-
sociados a oportunidade de inserir em 
seus quadros de pessoal estudantes na 
qualidade de estagiários e de aprendizes. 
A assinatura do documento se deu duran-
te a reunião semanal da sua Diretoria, em 
sua sede social, em Belo Horizonte.

Convênio entre o Sindicato das Es-
colas Particulares de Minas Gerais 
(Sinep/MG) e o CIEE/MG permite que 
os associados ao Sinep/MG se benefi-
ciem dos nossos programas Estágios 
e de aprendizagem. O documento foi 
assinado durante visita do superinten-
dente-executivo Antônio Carlos Dias 
Athayde, acompanhado do supervisor 
Antônio Marcos Pereira e do assessor 

A Associação dos Lojistas de Shopping Centers 
(AloShopping)  e o CIEE/MG firmaram parceria estabe-
lecendo um amplo programa com o objetivo de facili-
tar  aos empresários do setor a utilizarem estagiários e 
aprendizes em seus estabelecimentos comerciais.

O convênio foi assinado pelo presidente da Aloshopping, 
Marcelo de Oliveira N. da Silveira, e pelo superintenden-
te-executivo do Centro de Integração Empresa-Escola 
de Minas Gerais, Antônio Carlos Dias Athayde. Partici-
param do ato, o superintendente da associação Alexan-
dre Dolabella França, o supervisor e o assessor Insti-
tucional do CIEE/MG, Antônio Marcos Pereira e Gilson  
Elesbão de Siqueira, respectivamente.

Corecon-MG  

AloShopping

Abrasel-MG 

Sinep/MG
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Paulo Bretas e Antônio Carlos Athayde

A partir da esquerda, Antônio Carlos Athayde, Marcelo Silveira, Alexandre 
Dolabella França, Gilson Elesbão e Antônio Marcos Pereira

Antônio Carlos Athayde e Renato 
Rodrigues assinam o convênio

Participaram do ato da assinatura do 
convênio com a Abrasel, o presiden-
te da entidade, Renato Rodrigues e a  
diretora executiva Luciana Domin-
gues. Pelo Centro de Integração  
Empresa-Escola de Minas Gerais, o su-
perintendente-executivo Antônio Carlos 
Dias Athayde, o supervisor de Estágios 
Antônio Marcos Pereira e o assessor 
Institucional Gilson Elesbão de Siqueira.

Institucional Gilson Elesbão de Sique-
ria à presidente do sindicato, Zuleica 
Reis Ávila.

Com a parceria, as escolas particula-
res mineiras – colégios, faculdades e 
afins - podem contratar estagiários e, 
em algumas cidades, aprendizes, cola-
borando de forma efetiva para a forma-
ção dos jovens estudantes. A partir da esqueda, Gilson Elesbão,  Zuleica 

Ávila,  Antonio Carlos Dias Athayde e  Antonio 
Marcos Pereira

C
IE

E
/M

G
-S

ed
e



8

ZONA DA MATA

Prefeitura de Recreio contrata estagiários 

Câmara de Simão Pereira  
adota o Programa Estágios

Sorveteria Sol e Neve em Leopoldina

O responsável pela Unidade de Aten-
dimento de Leopoldina, Dener Alves,  
esteve reunido com o prefeito de 
 Recreio, José Maria André de Barros, 
para formalização de convênio com a 
Prefeitura. O objetivo é gerar, através 
do CIEE/MG, oportunidades de está-
gios para estudantes do município nos 
órgãos ligados ao Executivo municipal.

Durante a assinatura do documento, 
José Maria disse estar muito motiva-

A Câmara Municipal de Simão Pereira oficializou, no dia 22 
de abril, convênio com o Centro de Integração Empresa-
-Escola de Minas Gerais para contratação de estagiários. O 
documento foi assinado pelo presidente da Casa Legislati-
va, vereador David Carvalho Pimenta, e pela supervisora da 
Unidade de Regional Zona da Mata, sediada em Juiz de Fora, 
Célia Maria de Almeida Tellado.

O responsável pela Unidade de Aten-
dimento de Leopoldina, Dener da Silva 
Alves, esteve reunido com a gerente 
de Recursos Humanos da Distribuidora 
de Congelados Miracema Ltda. (Grande 
Sorveteria Sol e Neve), Luana Apareci-
da Corrêa de Oliveira, para formalização 
de convênio com o CIEE/MG.  Segundo 
Luana, o proprietário Fernando Mar-
tins Brandão está muito feliz em fechar 
essa parceria visando a ação social e a 
capacitação do seu futuro funcionário. 
O objetivo é abrir vagas de estágios em 
todas as unidades da sorveteria.

O prefeito de Recreio, José Maria Barros, 
ladeado por Dener Alves (esq.) e Luiz Henrique 
Nogueira Jesualdi (Procurador da Prefeitura)
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do com a parceria com o CIEE/MG, en-
fatizando que já foi gerente da Caixa 
Econômica Federal e na agência tinha 
estagiários através do CIEE/MG. “Isso 
nos ajudou a fechar o convênio com o 
município, devido à credibilidade que 
a instituição possui em Minas Gerais”, 
ressaltou Dener.

A Prefeitura de Recreio já iniciou pro-
cesso seletivo para contratar os seus 
primeiros estagiários pelo CIEE/MG. 

O presidente da Câmara, David Pimenta, ladeado por Célia Tellado (dir.), 
pela servidora Vanessa e dois estudantes selecionados para o estágio

Dener Alves, Luana Aparecida Correa de Oliveira e 
a estagiária Kellen Martins Galdino Batista
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SUL DE MINAS

ACE de Três Corações é parceira

Convênio com  
a Câmara de  
Alpercata

Palestra em Sete Lagoas

Associação Comercial e Empresarial de 
Três Corações assinou convênio com o 
CIEE/MG, através da Unidade Regional 
Sul de Minas, que prevê a contratação 
de estudantes estagiários para a enti-
dade e seus associados em condições 
especiais. 

O documento foi assinado durante reu-
nião do colaborador Fernando Garcia 
Branquinho com a diretoria da entidade 
da classe empresarial, no dia 18 de abril. 

Participaram do ato: Gustavo João 
Roberto Gorgulho Franco (presiden-
te), Paulo Naback (diretor), Maxwelber 
Massahud (tesoureiro), Noel Júnior 
(2º tesoureiro) e Carlos Augusto V.  
Mattos (gerente-executivo).

O presidente da Câmara Municipal 
de Alpercata, Rodrigo Wesley Fei-
tosa, esteve, no dia 5 de junho, em 
visita à Unidade Regional Leste de 
Minas, sediada em Governador Vala-
dares, sendo recebido pela respon-
sável pela unidade, Irlane Lanna. O 
Legislativo municipal firmou recen-
temente convênio com o CIEE/MG e 
já contratou quatro estagiários.

A responsável pela Unidade de Aten-
dimento Sete Lagoas, Fabiana F. de 
Souza Vieira, esteve na Escola Estadual 
Doutor Arthur Bernardes, para proferir 
palestra “Estágio – Aspectos Legais”.  
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A partir da esquerda, Paulo Naback, Noel Júnior, Maxwelber Massahud, Gustavo Franco, Fernando 
Garcia e Carlos Mattos

Cerca de 200 estudantes de cursos téc-
nicos nas áreas de Administração, Lo-
gística, Recursos Humanos e Informáti-
ca e da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) compareceram à palestra.

Fabiana Vieira durante palestra na Escola Estadual Doutor Arthur Bernardes

Irlane Lana e Rodrigo Feitosa
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PALESTRA

CIEE/MG, ABRH-MG e PUC Minas trazem Theunis Marinho a BH

O Centro de Integração Empresa-Escola 
de Minas Gerais (CIEE/MG), em parceria 
com a Associação Brasileira de Recur-
sos Humanos (ABRH-MG) e Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC Minas), promoveu, no dia 28 de 
maio, no auditório da unidade da PUC 
Minas – Praça da Liberdade, palestra 
com o ex-executivo da Bayer S/A, Theu-
nis Marinho. Formado em Administra-
ção e atual presidente do Conselho 
 Deliberativo da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos (ABRH-BR), é 
autor do best-seller “Sonhar Alto, Pen-
sar Grande”, que relata os obstáculos 
que enfrentou até se tornar presidente 
da multinacional.

Theunis Marinho ingressou na corpo-
ração alemã Bayer como assistente de 
RH e passou pelas áreas, comercial, 
financeira e pela unidade de negócios 
óxido de ferro. Ele se tornou o primeiro 
brasileiro num cargo de direção na sede 
alemã da multinacional, além de chegar 
a diretor financeiro da Bayer S/A e, na 
sequência, à presidência da Bayer Polí-
meros S/A no Brasil.

Com uma rica história de vida, se ins-
pirou para escrever o livro com dicas 
práticas para se tornar um profissional 
bem-sucedido, seja vendendo quen-
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tinha na rua e depois transformando o 
negócio em uma grande de restaurante, 
seja como estagiário em uma empresa 
para galgar à presidência.

 “Podemos comparar o caminho para 
 alcançar uma carreira promissora à 
escalada de uma montanha alta e fria 
como se fosse um Everest Corporativo, 
cheio de desafios que dificultam a subi-
da. Assim, ninguém chega ao topo por 
sorte: é preciso muito suor e determi-
nação para alcançá-lo”, disse Teunis.

Desafios - A partir de sua história de 
desafios e conquistas, Theunis revela 
que foco e persistência são alguns dos 
segredos nessa caminhada, e o topo 
promete uma vista incrível. Mineiro, 
de origem humilde, do Alto Rio Doce, o 
desprendimento com que aprendeu a 
conviver com as adversidades o ajudou, 
segundo ele, em sua trajetória profis-
sional. Passou “oito invernos” seguidos 
na Alemanha e viajou por 58 países, na 
maioria, a trabalho.

Aos 67 anos, Theunis leva, em palestras 
em todo o país, sua experiência para 
uma rotina que inclui um trabalho na 
presidência do Conselho Deliberativo 
da ABRH-BR; coach para jovens CEOs e 
membro de conselhos.

15 dicas para o sucesso:
1 Sonhe alto e faça planos desafia-

dores para o futuro. Lembre-se: 
nossos olhos não ficam na nuca.

2 Não delegue seu destino a terceiros.
3 Aprenda a dizer não, sempre que 

necessário e na hora certa.
4 Não cultive relacionamentos des-

trutivos. Eles são epidêmicos.
5 Discipline-se com pensamentos 

positivos. A vida fica mais suave.
6 Reflita sobre as consequências 

dos seus atos, antes de colocá-los 
em prática.

7 Cultive suas amizades, mesmo 
que sejam passageiras.

8 Aprenda com seus erros. Eles são 
ótimos professores.

9 Não sofra por antecipação.
10 Não apague o seu passado. Ele  

é seu alicerce mais profundo. 
Negá-lo é tornar-se um “indivíduo 
falsificado”.

11 Não adie as soluções para os seus 
problemas. Resolva-os, respei-
tando o tempo e todos os envolvi-
dos.

12 Perdoe quem já o magoou. Você 
desocupará espaços (no seu cora-
ção) para preenchê-los com coi-
sas boas.

13 Estude sempre.
14 Errar é inevitável.
15 Tenha bom humor.

Theunis Marinho em palestra no 
auditório da PUC Minas

A partir da esquerda, Antônio Carlos Dias Athayde, 
diretor-presidente do CIEE/MG, Micaella Ribeiro 
(ABRH-M), Theunis Marinho e os colaboradores do 
CIEE/MG Ana Carolina Oliveira e Fernando Beiral 

A partir da esquerda, Kleber Colomarte, 
Sebastião Colomarte, Theunis Marinho e 
Antônio Carlos Dias Athayde

Theunis Marinho ladeado por Evanilde Martins 
(PUC Minas, à esq.) e Eliane Ramos (ABRH-MG)
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PESQUISA

Programas de estágio e aprendizagem têm impacto positivo 

na formação dos jovens

O Sistema CIEE divulgou recentemente 
os resultados da pesquisa sobre Impac-
tos Sociais e Econômicos dos Progra-
mas de Estágio e Aprendizagem no País, 
encomendada à Fundação Instituto de 
Pesquisa Econômicas (FIPE). Conforme 
o levantamento, em 2018, foram criados 
cerca de 180 mil postos de trabalho di-
retos, indiretos e induzidos, com mais 
de R$ 15 bilhões de valor adicionados ao 
Produto Interno Bruto (PIB).

O relatório ainda apresenta um com-
parativo dos custos associados às 
modalidades de contratação, além de 
contextualizar o cenário do estágio e 
aprendizagem a partir de uma análise 
dos principais indicadores econômicos 
do País.

A pesquisa destaca ainda os benefí-
cios que os programas trazem para a 
sociedade de modo geral. Nesse senti-
do, foram levantados os dados sociais, 
econômicos, demográficos sobre os 
públicos atendidos pelos dois progra-
mas. Ao comentar a pesquisa, o supe-
rintendente Geral do CIEE, Humberto 
Casagrande, ressaltou a recente marca 
de 500 mil aprendizes formados pelo 
programa Aprendiz Legal do CIEE, des-
de sua implantação.

“Infelizmente apenas 40% das empre-
sas no Brasil cumprem a lei e fazem a 
contratação dos aprendizes. Acredito 
que o caminho para aumentar este nú-
mero é mostrar para o empresário que 
contratar jovens é bom para os negó-
cios”, enfatizou Casagrande. Acrescen-
tando que que o programa jovem apren-
diz tem o diferencial que desenvolve a 
capacitação dos estudantes, focando 
na formação individual com valores de 
cidadania e ética para além da parte 
técnica.

O professor Hélio Zylberstain, do Depar-
tamento de Economia da USP e pesqui-
sador da FIPE ressaltou que “a popula-
ção jovem é a mais afetada quando há 
crises. Em 2018, a taxa de desocupação 
era de 9% para pessoas com mais de 24 
anos, enquanto entre os jovens foi de 
28,8%. A ideia da pesquisa foi mostrar 
como pessoas com esse perfil sofrem 
mais e quais políticas podem ajudá-las”, 
explica.

A vulnerabilidade da população entre 
14 e 24 anos, segundo Zylberstain, não 
é uma exclusividade do Brasil, mas uma 
recorrência global. “No entanto, temos 
esse programa, que é uma cota para as 
empresas, que tem sido bem-sucedido. 
Se 5% das empresas contratassem, 
hoje teríamos um contingente muito 
maior de jovens inseridos no mercado 
de trabalho”.

Minas - Conforme levantamento do 
CIEE/MG, o mês de abril fechou com 

11.376 estudantes em estágios em todo 
o Estado, ante 10.862 em março, um 
crescimento 4,7%. Em relação ao nú-
mero de aprendizes em formação, abril 
fechou com 437 jovens ante 380 no mês 
anterior, alta de 15%. Vale ressaltar que 
o Programa de Aprendizagem, que até 
janeiro era ofertado apenas para Belo 
Horizonte, este ano chegou a Conta-
gem e Sete Lagoas.

Considerada uma das principais portas 
de entrada para o mercado de trabalho, 
a atividade de estágio é um importante 
passo para que os estudantes univer-
sitários ou de cursos técnicos possam 
aliar a teoria vista em sala de aula com 
a prática do dia a dia do mercado de tra-
balho. Outra alternativa para os jovens 
é o Programa de Aprendizagem, insti-
tuído pelo CIEE/MG há três anos, que 
vem apresentando forte expansão em 
relação à geração de novas vagas em 
Belo Horizonte e região.
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