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NOVOS HORIZONTES, NOVAS OPORTUNIDADES 
 
2016 chega para o Minas Pela Paz com o desafio descrito em nossa missão: a promoção da 
cultura da paz pela transformação da vida de pessoas socialmente vulneráveis.  
 
Desta forma, logo nas primeiras semanas do ano iniciamos mais uma turma no ciclo de  
capacitações que tem se realizado no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em 
Belo Horizonte. É a oportunidade de conhecer as histórias de vida das mulheres que estão 
em fase final do seu cumprimento de pena e atuar para que estejam melhor  preparadas 
para o retorno ao mercado de trabalho. 
 
Nessa turma serão 20 participantes em atividades de relacionamento interpessoal e  
trabalho, formação ao empreendedorismo e elaboração de planos de desenvolvimento de 
vida, um planejamento concreto dos passos a seguir para a realização de suas metas  
pessoais e profissionais. 
 
O projeto Novos Horizontes, Novas Oportunidades é desenvolvido pelo Minas Pela Paz em 
parceria com a AVSI Brasil e o Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi, aprovado 
em edital do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

JOVENS DO PROJETO TRAMPOLIM INICIAM PROGRAMA DE  
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
 
A contagem regressiva para o mês de fevereiro já começou para 78 participantes do Trampolim, projeto que acolhe,  
qualifica e encaminha para o mercado de trabalho jovens em cumprimento ou que já cumpriram medida socioeducativa 
em Belo Horizonte. 
 
No próximo dia 1º, os jovens começam o Programa de Aprendizagem Industrial - formação e prática profissional – em 
oito diferentes unidades do SENAI, sendo cinco em Belo Horizonte e três em Contagem.  
 
Para o primeiro semestre de 2016 os adolescentes escolheram entre 19 opções de cursos nas seguintes áreas: gráfica e 
editorial; alimentos e bebidas, metal-mecânica; construção; eletroeletrônica; gestão e tecnologia da informação; têxtil e 
vestuário; madeira e imobiliário.  
 
Para que o jovem participe do Projeto Trampolim e do Programa de Aprendizagem, ele precisa estar matriculado na  
escola formal. Assim, além de formação profissional e inclusão produtiva, a iniciativa promove condições para que os  
adolescentes mantenham o vínculo escolar. 

  
Os adolescentes que efetivaram as matriculas terão a oportunidade de um contrato de aprendiz assinado por uma das 
indústrias que participam do Programa de Aprendizagem Industrial do SENAI. Isto significa que além da oportunidade de 
formação, os adolescentes recebem salário, benefícios e anotação na carteira de trabalho. 
 
"Pela primeira vez meu filho vai ter a chance de fazer alguma coisa boa, que pode escolher, sem ser o crime. É uma  
chance de aprender, ter responsabilidade, buscar outras coisas para sua vida. É uma oportunidade muito boa para o Caio. 
Depois que ele começou a ir no Se Liga* ele mudou muito e com esse curso ainda mais.", relata Gisele S. R., mãe de um 
dos participantes. 
 
* O Programa Se Liga, é uma ação do Governo de Minas que presta atendimento psicossocial aos adolescentes egressos 
das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação em Belo Horizonte. O Minas Pela Paz é parceiro do Programa 
Se Liga por meio do Projeto Trampolim.  

APAC DE ITAÚNA RECEBE CURSO DE PANIFICAÇÃO 
 
O programa Regresso, executado pelo Minas Pela Paz e com o apoio do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, através do Programa Novos Rumos, e a Fraternidade Brasileira de  
Assistência aos Condenados – FBAC, dando continuidade à promoção de atividades de  
capacitação profissional de presos recuperandos das APACs – Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados - e apoio às unidades produtivas dessas instituições, iniciou os 
trabalhos do ano na cidade de Itaúna. 
 
Em parceria com a escola móvel do SESI/SENAI, o Minas Pela Paz busca, além de qualificar  
o preso para sua inserção no mercado de trabalho, potencializar os serviços prestados  pela 
padaria existente na unidade da APAC. Com o curso, 24 recuperandos serão capacitados e a 
expectativa é que a iniciativa possa gerar renda para os recuperandos e para a  APAC. 

     

 
VALE A PENA 
 

Todas as quartas-feiras, às 11h45, no programa Casa Aberta da rádio Inconfidência (FM 100,9), o jornalis-
ta Luiz Guilherme Gomes apresenta o quadro Onda Cidadã  (facebook.com/ondacidada), espaço que revela 
caminhos e atitudes positivas para melhorar as cidades e inspirar as pessoas a agir por um mundo melhor. 
 
Ronalte Vicente, coordenador de projetos do Minas Pela Paz, foi o convidado do último programa de  
dezembro e esse ótimo bate-papo pode ser conferido a partir de 103´do link: 
 http://inconfidencia.mg.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=9718 

ACONTECE: 

Dia 24/02: Reunião do FECTIPA/MG: Fórum de Erradicação e Combate ao 
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente em Minas Gerais 
 
Dia 01/03: Reunião do Fórum Socioeducativo do Atendimento Socioeducativo 
em Belo Horizonte. O Minas Pela Paz participa da Comissão de Profissionaliza-
ção do Fórum. 
 
 

FUTEBOL MINAS PELA PAZ 
 
O projeto Futebol Minas Pela Paz comemora as parcerias firmadas, que possibilitarão o início de suas atividades em 2016. 
Para o projeto de obras, conta com o patrocínio da AngloGold Ashanti, Cenibra, FCA – Fiat Chrysler Automobiles, Grupo 
Algar e Vallourec. 
 
Já para a realização das atividades de esporte, reforço escolar e cidadania o patrocínio é da Oi Internet, Vallourec,  
Cenibra, AngloGold Ashanti e FCA – Fiat Chrysler Automobiles.  
 
A realização será da AMDH – Associação Mineira de Desenvolvimento, em campo de futebol cedido pela Prefeitura  
Municipal de Belo Horizonte. O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. 

“O primeiro princípio da ação não violenta é a não cooperação com 
tudo que é humilhante”. 

 
Mahatma Ganhdi, líder indiano, defensor da não-violência 
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