
 
 
 
 

A estilista Raquell Guimarães 
esbanjou talento e sensibili-
dade no desfile da marca 
Doisélles, no Minas Trend  
Preview. A coleção 2017  
chega com um enorme valor  
agregado: a aplicação direta  
do conceito de “economia  
afetiva” que, segundo  
Raquell, é a valorização,  
o cuidado e o respeito em  
todas as etapas do processo  
de produção têxtil, desde a 
criação, escolha  dos  
materiais e desenvolvimento 
das peças. 
 
No trabalho de Raquell essa experiência se materializa no envolvimento de presos para  
a elaboração de seus produtos. Ela os ensina técnicas de croché e tricô e os convida a  
produzir peças para a marca. “Temos que tirar o nosso preconceito em relação ao apenado, 
saber que o condenado, enquanto está na reclusão, apenas está privado de liberdade, mas  
não de nenhum outro direito, inclusive do direito de trabalhar”, ressalta. 
 
Um destaque emocionante do desfile foi a participação da detenta Marcela Cagnani,   
vencedora do concurso Miss Prisional 2016, promovido pela Secretaria de Estado de   
Administração Prisional. 
 
O Minas Pela Paz agradece aos parceiros Modatec SENAI e Supermercados Verde Mar  
cujo apoio possibilitou o uso de belos adereços a partir da criatividade da estilista no desfile.   

 

RODAS DE CONVERSA DO PROJETO TRAMPOLIM  

O Projeto Trampolim promoveu, ao longo do mês de outubro, momentos de diálogo e troca de experiências  
entre os técnicos sociais do atendimento socioeducativo de Belo Horizonte, pedagogos e assistentes sociais do SENAI. 
São duas pontas muito importantes no processo de inclusão dos adolescentes em cumprimento de medidas  

socioeducativas e que estão inseridos no projeto Trampolim. 
 
O principal objetivo das “rodas de conversa” foi o de acompanhar o processo de inserção profissional dos 79  
adolescentes que iniciaram no segundo semestre de 2016 a realização do Programa de Aprendizagem industrial  
nas Escolas do SENAI em Belo Horizonte, Contagem e Ibirité.  
 
As rodas de conversa compõem as ações de monitoramento do Projeto e são fundamentais para potencializar bons 
resultados. De acordo como coordenador do Projeto Trampolim, Ronalte Vicente, “durante esses encontros  
é possível conhecer melhor a história social de cada adolescente, o que nos permite acompanhar detalhadamente  
o desempenho e percurso de cada um ao longo do programa de aprendizagem industrial do SENAI”, afirmou.  

Nas oportunidades de capacitação profissional geradas pelo Programa Regresso, foi a vez da APAC de Nova Lima  
receber o curso de mecânica básica de automóveis, uma parceria do Minas Pela Paz com a FCA – Fiat Chrysler  
Automobiles, o ISVOR, a escola móvel do SESI/SENAI e apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e FBAC, a  
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados.  
 
Além disso, comemoramos em outubro a certificação de recuperandos nos cursos de confeitaria, na APAC de Lagoa 
da Prata e costura industrial, na APAC de Caratinga. Somente em 2016, já são 560 recuperandos qualificados em  
20 APACs de Minas Gerais.  

Como uma das etapas do projeto Superando Fronteiras,  
foram concluídas na APAC de Santa Bárbara obras de  
melhoria em sua estrutura. Agora, a APAC se prepara para 
receber cursos e desenvolver novas atividades produtivas  
e de interação com a comunidade. 
 
No dia 25 de outubro foi realizado um evento, com a  
participação da Fraternidade Brasileira de Assistência aos  
Condenados (FBAC), Minas Pela Paz, AVSI Brasil e Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais para mobilizar e convidar  
instituições e empresas locais a conhecer e interagir com  
a APAC e seus recuperandos. 
 
Na oportunidade, o Minas Pela Paz e sua empresa parceira, 
AngloGold Ashanti, entregaram à APAC de Santa Bárbara a 

DVDteca SESI/FIEMG, um acervo de mais de 800 títulos entre documentários, filmes biográficos, reportagens especiais  
e programa de entrevistas, que passam a ser mais uma ferramenta de educação continuada e inclusão para os  recupe-
randos e suas famílias.  

APAC DE SANTA BÁRBARA DE CARA NOVA 

DOISÉLLES COMBINA MODA COM INCLUSÃO SOCIAL  
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CURSO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS CHEGA A NOVA LIMA  
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“Podemos fazer progressos significativos em direção aos objetivos de desenvolvimen-

to do milênio se alguns dos recursos usados em gastos militares e seus armamentos 

fossem redirecionados para esforços para o desenvolvimento econômico e social. Em 

um momento de elevação dos preços de alimentos e combustíveis e de incertezas na 

economia global, o mundo não pode ignorar o potencial de desenvolvimento do  

desarmamento e da não proliferação de armas.” 
 

 
Ban Ki-moon, secretário geral das Organizações das Nações Unidas, em referência à 

semana do desarmamento, celebrada anualmente de 24 a 30 de outubro  

FACEBOOK  
 
Estamos também no FACEBOOK. Confira: www.facebook.com/institutominaspelapaz  

FUNDADORES 

PARCEIROS  
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http://www.facebook.com/institutominaspelapaz

