
APAC-BH ELEGE NOVA DIRETORIA E RECEBE 

TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO EM 2018  

  
No dia 12 de dezembro foi eleita a diretoria da 
Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados de Belo Horizonte (Apac-BH). Foi 
eleita para o mandato 2017/2019 a chapa liderada 
pela advogada Lauriene Ayres de Queiroz e 
Maurilio Pedrosa, gestor do Minas Pela Paz, 
além de um representativo grupo de voluntários, 
profissionais experientes e engajados na causa 
das APACs compondo a Diretoria Executiva, 
Conselhos Fiscal e Deliberativo.  

A proposta é que em 2018 se inicie a implantação 
de uma APAC Feminina em Belo Horizonte, que 
pode chegar à capacidade de 180 recuperandas. 
Um importante passo foi dado no dia 18 de 
dezembro, quando foi assinado o protocolo de 
parceria entre a APAC-BH, o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte, 
que cedeu um imóvel para receber a unidade.  

Estamos também no FACEBOOK. Confira www.facebook.com\institutominaspelapaz 

"Não deixem que lhes roubem a esperança!  
Mas digo também: não roubemos a esperança.  

Pelo contrário, tornemo-nos todos  
portadores de esperança". 

 
Papa Francisco 
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JOVENS DO PROJETO TRAMPOLIM  

GARANTEM MATRÍCULA PARA 2018 

PRÓ-APAC ENCERRA O ANO COM 567  

RECUPERANDOS CERTIFICADOS NAS APACs  

  

60 jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas e egressos de Belo Horizonte 
realizaram suas matrículas em programas de 
aprendizagem industrial pelo Projeto Trampolim. 
As vagas se distribuem em 31 diferentes cursos, 
    

  
nas áreas de confeitaria, marcenaria, desenho 
mecânico, corte e costura, dentre tantos outros. 
Os programas de aprendizagem são realizados 
pelo SENAI e representam uma importante 
oportunidade para que os jovens aliem estudo 
e trabalho, além de contar com o apoio de 
educadores e técnicos do atendimento socioe-
ducativo da Prefeitura de Belo Horizonte e do 
Governo de Minas Gerais em seu percurso de 
formação. 
 
O projeto Trampolim, desde 2014, já proporcionou 
a contratação de 393 jovens em situação de 
vulnerabilidade social, abrindo portas para um 
caminho digno de geração de trabalho, renda e 
novas perspectivas de vida a centenas de famílias. 

No ano de 2017, o Programa Pró-APAC levou 19 
cursos de qualificação profissional da Escola 
Móvel do SESI/SENAI para 16 diferentes APACs 
em Minas Gerais, certificando 567 recuperandos. 
Desses, 218 acessaram diretamente o mercado 
de trabalho, com geração de renda para si, suas 
famílias e para as unidades APAC. 

Também apoiamos a estruturação de 5 unidades 
produtivas, nas áreas de panificação, mecânica de 
automóveis e costura, com qualificação específica e 
mobilização de parcerias locais.  
 
Com o foco de divulgar e fortalecer a metodologia 
APAC de execução penal foram realizados pelo 
Minas Pela Paz eventos de mobilização 
institucional nas cidades de Araxá e Patrocínio, 
assim como promovidas visitas de empresários 
e presidentes de empresas, estudantes e  
imprensa a diferentes APACs de Minas Gerais. 
 
O Pró-APAC é uma iniciativa do Minas Pela Paz, 
realizada em parceria com a Escola Móvel  
SESI/SENAI, SENAC, Tio Flávio Cultural, Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais e FBAC, a Fraternidade 
Brasileira de Assistência aos Condenados.  

  

Foto: Divulgação Minas Pela Paz 

O Minas Pela Paz agradece a todos os seus parceiros e associados pela confiança  
e trabalho, desejando um 2018 repleto de esperança e realizações.  

Foto: Divulgação Minas Pela Paz 


