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NOVOS HORIZONTES PARA DETENTAS DA PENITENCIÁRIA  
FEMININA ESTEVÃO PINTO 
 
No dia 12 de agosto, o Complexo Penitenciário Estevão Pinto (PIEP) recebeu a aula inaugural do projeto Novos  
Horizontes, Novas Oportunidades. O encontro realizado entre 60 detentas que participarão da iniciativa e as entidades  
promotoras do projeto – Minas Pela Paz, Fundação AVSI, o Centro de Educação para o Trabalho (Ceduc Virgílio Resi) e o 
Programa de Inclusão Social do Egresso do Sistema Prisional (Presp) -  foi marcado por muito entusiasmo e emoção. 
 
A primeira atividade do curso foi uma palestra motivacional com a jornalista Érica Machado, que falou sobre a importância 
do amor próprio e da força de vontade para a construção de uma vida melhor.  
 
As atividades de formação começaram no dia 31 de agosto. Plano de desenvolvimento de vida, formação para o trabalho, 
motivação e empreendedorismo são os temas que serão abordados na capacitação, que segue nos próximos nove meses. 
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TRAMPOLIM: JOVENS EM CAPACITAÇÃO NO SENAI 
 
O projeto Trampolim, iniciativa do Minas Pela Paz, tem o objetivo de acolher, qualificar, encaminhar e acompanhar jovens 
em cumprimento de medidas socioeducativas no mercado de trabalho. 
 
Em agosto, 24 adolescentes atendidos pelo projeto Trampolim iniciaram a etapa de qualificação profissional para  
fortalecimento de suas habilidades para a entrada no mercado de trabalho. A oportunidade se deu através do Programa 
de Aprendizagem Industrial do Senai, em diferentes áreas do conhecimento.  
 
Amparados pela lei de aprendizagem, 95% dos jovens inseridos pela ação já têm contrato assinado por empresas e  
recebem salário durante o curso.  
 
Todo o processo de inserção profissional dos adolescentes é acompanhado por técnicos sociais do atendimento  
socioeducativo e pela equipe pedagógica do Senai, que orientam os alunos e os auxiliam durante a formação. “Os jovens 
veem nesta ação uma oportunidade de se qualificar, de ter uma profissão e fazer realmente parte do mercado de traba-
lho. Com a participação ativa, eles se envolvem em atividades e práticas que são desenvolvidas nos cursos. A confiança foi 
de extrema importância no processo de socialização, pois se sentiram à vontade para compartilhar com seus colegas de 
sala um pouco da experiência vivida por eles, e hoje sentem-se membros da equipe”, relata Érica de Cássia Santos,  
pedagoga do Centro de Formação Profissional Paulo de Tarso. 

 

RECUPERANDOS DA APAC DE SETE LAGOAS SE 
PREPARAM PARA O MERCADO DE TRABALHO 
 
O Programa Regresso, iniciativa do Minas 
Pela Paz que tem como objetivo a  
qualificação profissional e inclusão social 
de apenados nas APACs (Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados), 
lançou o curso de Mecânica Básica de 
Automóveis, em parceria com a Fiat e a 
Escola Móvel do SESI/SENAI. A aula  
inaugural aconteceu no dia 26 de agosto 
na APAC de Sete Lagoas, primeira unidade 
a receber a capacitação. 
 
A capacitação tem metodologia diferenci-
ada, combinando teoria e prática, para 
oferecer aos recuperandos - como são 
chamados os apenados das APACs, uma 
qualificação de alto nível. “Construímos 
junto com a Fiat, por meio do ISVOR Fiat 
– Universidade Corporativa da empresa, e 
a Escola Móvel do SESI/SENAI uma nova 
metodologia para a aplicação dos  
conhecimentos, utilizando como base a 
expertise e experiência de uma empresa 
atuante no mercado”, conta Maurílio  
Pedrosa, gestor do Minas Pela Paz, destacando a doação pela empresa de dois carros,  
equipamentos e o instrumental necessário para as atividades.  
 
Durante o evento de lançamento do projeto na APAC de Sete Lagoas, o entusiasmo dos 
recuperandos era evidente. “Não entendo muito de mecânica, mas estou ansioso para  
conhecer mais sobre carros. Tenho a certeza de que o curso será muito bom, tanto para 
encontrar uma nova oportunidade de trabalho, como para adquirir novos conhecimentos”, 
conta Patrick Lacerda, um dos 28 recuperando matriculados na capacitação.  
 
O curso de Mecânica de Autos é uma realização do Minas Pela Paz em articulação com a 
Fiat, a ISVOR Fiat, a Escola Móvel do SESI/SENAI, a FBAC e o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais.  

FORMATURAS NAS APACS 
 
As APACs de Santa Luzia e Conselheiro Lafaiete celebraram momentos importantes em agosto. Durante o mês, as unida-
des promoveram cerimônias de formatura dos cursos oferecidos pelo Programa Regresso. Ao todo, 79 recuperandos 
foram capacitados em montador de computadores, eletricista industrial e pedreiro de alvenaria.  
 
A qualificação foi ministrada por instrutores da Escola Móvel Sesi/Senai e trará uma nova perspectiva para a reinserção 
social dos recuperandos. “Ações como esta têm grande significado, pois facilitam a entrada dos recuperandos no mercado 
de trabalho e contribuem para a reintegração da pessoa a sua família e a sociedade”, afirma Marco Antônio da Silva, Major 
da Polícia Militar da Reserva e presidente da APAC de Conselheiro Lafaiete. 
 
Com o objetivo de fomentar o conhecimento e a geração de renda nas APACs, o Programa Regresso promove cursos de 
capacitação profissional em diferentes áreas de atuação por todo o Estado. Durante o mês de agosto, foram ofertadas 
178 vagas nas APACs de Paracatu, São João Del Rei, Arcos, Sete Lagoas, Passos e Santa Luzia. 

BH CAPITAL DA SOLIDARIEDADE 
 
A prefeitura de Belo Horizonte anunciou, no dia 27 de agosto, a criação do projeto “BH – Capital da Solidariedade”,  
iniciativa que pretende fomentar o trabalho voluntário na capital, conectando oportunidades de atuação a pessoas  
interessadas.  
 
O Minas Pela Paz integra o grupo de trabalho que construirá a metodologia e dinâmica do projeto, assessorado tecnica-
mente pela Minas Voluntários. “Recebemos com muita satisfação o convite para participar desta iniciativa. Acreditamos 
que o voluntariado transformador é um dos caminhos possíveis para o alcance da nossa missão de promover a cultura de 
paz. Por isso, empregaremos toda a nossa expertise nesta etapa do projeto, contribuindo para que BH se torne referência 
em parcerias intersetoriais”, afirma Ana Luiza Veloso, gerente de projetos do Minas Pela Paz. 

A capacitação terá duração de um mês e será replicada em todas as unidades da APAC pelo Estado.  
 
Palavra de quem acredita na iniciativa: 
 
“Esse projeto inovador é uma prova da maturidade da APAC de Sete Lagoas e abrirá novos horizontes para os  
 recuperandos.” 

Dr. Evandro Cangussu, execução penal da comarca de Sete Lagoas 
 
“Acredito nas pessoas e no poder transformador da educação. Por isso, posso afirmar que vocês são privilegiados e tem   
uma oportunidade ímpar, que eu desejava oferecer aos 18 mil alunos da nossa rede municipal.” 

 
Mércia Diniz, Secretária Municipal de Educação de Sete Lagoas 

 
“É por meio da educação que se alcança a progressão, o crescimento e o desenvolvimento. É preciso ter uma nova visão, 
um novo caminho. E este é o caminho.” 

Flávio Rocha, presidente da APAC de Sete Lagoas 

 
“Há uma demanda crescente no mercado de autos por profissionais com competência técnica. Esta oportunidade que 
está sendo dada aos recuperandos é desejada por muitas pessoas lá fora e tenho a certeza de que favorecerá  
a reinserção profissional deles.” 

 Fernando Silveira, gestor de treinamento do ISVOR Fiat 
 
“Esse projeto é importantíssimo para a cidade e para os recuperandos, pois eles terão a chance de construir um novo  
futuro.”  

Guilherme Reis, diretor da Antonauto – concessionária Fiat em Sete Lagoas 

 
“A parceria com o Minas Pela Paz e a Fiemg foi um divisor de águas para os recuperandos e, aprofundando a parceria com 
a Fiat, tenho a certeza de que teremos ainda mais sucesso” 

 
Sérgio Ferreira, inspetor de metodologia da FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados) 
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VALE A PENA 
 

O DIÁRIO DE GUANTÁNAMO 
 
Diário escrito à mão pelo muçulmano Mohamedou Ould Slahi dentro do campo de detenção de Guantánamo -  
conhecido como uma das prisões mais duras do mundo - relata a rotina diária de torturas que os detentos, acusados 
de terrorismo, são submetidos. 
 
O livro conta em detalhes as agressões físicas e psicológicas sofridas por Mohamedou para confessar um crime que 
afirma não ter cometido. Após sete anos de batalhas judiciais, a publicação chega às livrarias do Brasil pela  
Companhia das Letras, com trechos censurados pelo governo Americano, que afirma conter informações de sigilo de 
Estado. 

FUTEBOL MINAS PELA PAZ NOS 50 ANOS DO MINEIRÃO 
 
O Mineirão completa 50 anos e o Minas Pela Paz será um dos convidados especiais desta festa. O projeto Futebol Minas 
Pela Paz foi escolhido para ser uma das instituições beneficiárias da comemoração, juntamente com os programas Mesa 
Brasil e Criança Esperança. A oportunidade reforça as ações do Instituto para a captação de recursos e a concretização de 
novas parcerias em prol da execução do projeto. 
 
No dia 5 de setembro, data da celebração, um estande do Futebol Minas Pela Paz será montado na esplanada do estádio, 
com informações sobre a iniciativa. Inspirado na proposta do evento - “Todos jogamos no time da solidariedade”, o espa-
ço será decorado com elementos do futebol e terá um desafio de chute a gol, utilizando uma das traves da arena.  
O evento conta, ainda, com uma vasta programação que inclui shows, gastronomia, esporte e lazer. A programação  
completa está no site www.mineirao50anos.com.br Vale a pena conferir! 

“A Lei de Incentivo ao Esporte é um instrumento de imensa importância  
para a gente (esportistas) e que garante a democratização do esporte, por 

meio do acesso à prática esportiva. Vai além, pois o esporte envolve a  
saúde e a educação.” 

 
Louise Bezerra, secretária executiva da Rede Esporte pela Mudança Social e Representante da sociedade civil na 

Comissão de Esporte da Câmara, em entrevista ao Globo Esporte.com, sobre a renovação da  
Lei de Incentivo ao Esporte, no dia 5 de agosto, até o ano de 2022. 

http://www.facebook.com/institutominaspelapaz
http://www.mineirao50anos.com.br

