
 

 
 
 

Em novembro, foi concluída a décima turma do curso de mecânica básica de automóveis 
FIAT, certificando, nos últimos 15 meses, 263 recuperandos de APACs em Minas Gerais.  
O curso é oferecido como uma das atividades do Programa Regresso, que tem como  
objetivo atuar na formação dos recuperandos para que, ao receber a liberdade, eles  
estejam melhor preparados para buscar sua autonomia, com um diploma e um ofício  
que amplie suas possibilidades de inclusão. 
 
A celebração se deu na APAC de Nova Lima, que certificou 30 recuperandos.  
Participaram desse momento parceiros fundamentais para o sucesso do projeto, como  
o Desembargador José Antônio Braga e a Juíza Myrna Fabiana M. Souto, do Tribunal de  
Justiça de Minas Gerais; Márcia Naves, superintendente do ISVOR; Larissa Martins, da  
escola móvel SESI SENAI, José Teobaldo Junior, do Instituto Yara Tupinambá e Maura  
Marques, representando o Tio Flávio Cultural, além de formandos e funcionários da APAC. 
 
O Programa Regresso é uma  
realização do Minas Pela Paz  
em parceria com o Programa 
Novos Rumos, do Tribunal  
de Justiça de Minas Gerais, a 
FBAC – Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos Condenados,  
a escola móvel do SESI SENAI, 
FCA Automobiles, ISVOR,  
SENAC e Tio Flávio Cultural. 

 

 

Até o dia 9 de dezembro, 80 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ou egressos serão  
matriculados em programas de aprendizagem do SENAI, para os cursos que começarão em janeiro de 2017. 
 
Os jovens participam do projeto Trampolim e têm 25 opções de cursos nas áreas de confecção e moda,  
metalmecânica, madeira e mobiliaria, gestão, meio ambiente, construção civil, entre outras. Além da qualificação,  
os participantes assinam um contrato de aprendiz, o que lhes proporciona renda mensal e benefícios trabalhistas.  
 
Para o coordenador do Projeto Trampolim, Ronalte Vicente, “a possibilidade de frequentar cotidianamente as  
unidades do SENAI, o acesso à profissionalização e à renda são importantes fatores que promovem a inclusão  
social dos adolescentes”, afirma.  

Minas Gerais recebeu, entre 5 e 12 de novembro,  
a visita de dois representantes da APAC de Portugal,  
Tereza Cardoso e Duarte Fonseca, além da Consulesa  
de Portugal em Belo Horizonte, Dra. Joana Caliço.  
 
Em Portugal, parte da metodologia é aplicada em  
um presídio do sistema comum, mas espera-se criar  
unidades próprias das APACs, como é feito no Brasil. 
 
Na agenda, troca de experiências com o Tribunal de  
Justiça de Minas Gerais, FBAC, Minas Pela Paz, AVSI,  
presidente e recuperandos da APAC de Itaúna.  
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JOVENS DO PROJETO TRAMPOLIM A CAMINHO DO MERCADO DE TRABALHO  

 

  "Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violência se fará.  

As prisões se transformarão em escolas e oficinas.  

E os homens imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, 

contarão às crianças do futuro estórias absurdas 

de prisões, celas, altos muros, de um tempo superado." 

 
Cora Coralina, poetisa brasileira  

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

10º ANUÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

A cada 9 minutos, uma pessoa foi morta violentamente no Brasil no ano de 2015. Isso significa que  
foram 58.467 mortes violentas intencionais no último ano. Considerando os dados dos últimos 5 anos,  
pode-se comparar o volume de mortes violentas no Brasil ao volume de mortes nas mesmas condições  
de países em Guerra, como a Síria. 
 
Essas são algumas das informações do desafiador cenário da segurança no Brasil, que estão reunidas  
na 10ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Púbica, disponibilizado em novembro. A publicação,  
na integra, pode ser acessada pelo link http://www.minaspelapaz.org.br/wp-content/
uploads/2016/11/10_Anu%C3%A1rio-Brasileiro-de-Seguran%C3%A7a-P%C3%BAblica.pdf 
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