
PRIMEIROS RECUPERANDOS  

SÃO CERTIFICADOS PELO  

PRÓ-APAC EM 2018 

40 recuperandos da APAC de Sete Lagoas 
foram os primeiros em 2018 a concluir um 
curso de qualificação ofertado pelo programa 
Pró-APAC, realizado pelo Minas Pela Paz em 
parceria com a Escola Móvel SESI/SENAI, 
Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
Condenados (FBAC), Programa Novos Rumos 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Senac e 
Tio Flávio Cultural. 
 
A capacitação se deu em mecânica de motos, 
um dos cursos mais desejados pelos recupe-
randos pela sua aplicabilidade e possibilidade 
de atuação tanto no mercado formal como em 
atividade autônoma. O curso foi concluído no 
dia 23 de fevereiro. 
 
Além da qualificação, o Pró-APAC também tem 
sua atuação voltada para o fortalecimento e 
melhoria da gestão das APACs. Para isso, foi 
realizada pela  FBAC  e  parceiros  na  APAC  
de Campo Belo, levando aos funcionários 
informações sobre procedimentos técnicos e 
administrativos. Foram também apresentadas 
parcerias da FBAC com as APACs, dentre elas 
o Minas Pela Paz. 
 
O gerente de projetos do Minas Pela Paz, Enéas 
Melo, apresentou as possibilidades de qualificação  

 
profissional e implantação de unidades 
produtivas na APAC, além da importância do 
relacionamento com as instituições locais para 
o bom desenvolvimento da APAC no município, 
como as empresas, instituições públicas, 
universidades e grupos organizados da 
comunidade local.  
 
Funcionários e recuperandos tiveram ainda a 
oportunidade de participar de uma palestra do 
Tio Flávio, chamando-os à responsabilidade de 
atitudes responsáveis e colaborativas, com o 
propósito de uma vivência melhor na APAC, 
com reflexos na melhor ressocialização dos 
recuperandos na sociedade. 

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

"A paz vem de dentro de você mesmo.  
Não a procure à sua volta."  

 

Buda, filósofo e líder espiritual indiano   
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PROJETO TRAMPOLIM: INSERÇÃO PROFISSIONAL 

E INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS 

O início de 2018 foi especialmente diferente 
para 51 jovens de Belo Horizonte, todos eles 
cumprindo medidas socioeducativas ou recém 
egressos das mesmas. Pelas oportunidades 
abertas via projeto Trampolim esses jovens 
iniciaram no mês de janeiro cursos em 
programas de aprendizagem industrial.   
 
São 24 opções de cursos em 15 segmentos, que 
vão de processos administrativos a confeitaria, 
marcenaria, confecção em moda, usinagem 
mecânica, impressão digital e instalação elétrica 
industrial. Os cursos são oferecidos pelo SENAI 
e o jovens são contratados por empresas 
parceiras da instituição. 
 
Um contrato de aprendiz garante uma 
experiência profissional anotada em carteira 
de trabalho, o que aumenta as chances de 
admissão após o período de formação. 
 
 
 

Os programas de aprendizagem conciliam 
horas de estudo e de trabalho protegido e 
remunerado, sendo suporte educacional e 
financeiro para os jovens, como alicerces para a 
construção de uma trajetória de conquistas e 
superação. 
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SAIBA MAIS 
 
Para quem atua com os temas de segurança pública, uma boa fonte de dados, consolidação  
de informações e análises sobre as políticas públicas da área é o site http://dapp.fgv.br 
 
Com a missão de promover inovação para políticas públicas através da transparência e diálogo 
entre Estado e sociedade, uma equipe de profissionais da Diretoria de Análise de Políticas 
Públicas da Fundação Getúlio Vargas se dedica a registrar e analisar questões relevantes da 
segurança pública e registrá-las de forma precisa e compreensível para os mais diversos 
públicos. São tratados desde dados sobre crimes, efetivos e cárcere, até a repercussão dos 
temas nas redes sociais. Vale a pena conferir! 
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