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PRIMEIRA TURMA DE
MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS
PARA RECUPERANDAS
DAS APACs

Um dos importantes eixos de atuação do Minas
Pela Paz sã o as ações de capa c itaçã o
profissional realizadas nas APACs, as Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados em
Minas Gerais. A capacitação, muitas vezes, é o
início de uma virada na vida dos participantes,
que ao ampliarem seus conhecimentos teóricos
e práticos, ampliam também sua autoestima,
suas condições de acesso ao trabalho e de
geração de renda.
Por essa relevante iniciativa já foram capacitados,
somente em 2018, 175 recuperandos , em 5
diferentes APACs do Estado, sendo a última
turma certificada em Januária, no dia 13.

Ainda no mês de julho uma turma muito especial
iniciou as atividades: as recuperandas da APAC
de São João Del Rei. O curso contará com 15
alunas e terá duração de um mês. Em paralelo,
15 recuperandos da APAC masculina de São
João Del Rei farão também o curso, que era
uma grande demanda desse grupo.
As atividades fazem parte do Programa Pró-APAC,
uma parceria do Minas Pela Paz com o SESI/
SENAI, o ISVOR e a FCA – Fiat Chrysler
Automobiles, com apoio do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais e FBAC, a Fraternidade Brasileira
de Assistência aos Condenados, SENAC e Tio
Flávio Cultural.

PARCERIA CEMIG, GOVERNO DE
MINAS GERAIS E FBAC LEVA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA PARA AS APACs
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de LED, chuveiros de alta potência por
chuveiros eletrônicos, geladeiras e freezers
antigos por equipamentos com consumo mais
eficiente na FBAC e em todas as APACs do
Estado. O investimento será de mais de R$ 1
milhão.

Com a participação e apoio do Minas Pela Paz,
foi celebrada no dia 13 de julho a formalização
de uma parceria entre a FBAC, a CEMIG –
Companhia Energética de Minas Gerais e o
Governo do Estado em prol de 36 APACs e da
própria FBAC.
Pela parceria, será realizada a troca de sistemas
de iluminação internos obsoletos por lâmpadas

A formalização da parceria foi realizada com a
presença diretor-coordenador do Instituto Minas
pela Paz, Marco Antônio Lage, acompanhado
do gestor Maurilio Pedrosa e do gerente de
projetos, Enéas Melo, o diretor de Relações
Institucionais e Comunicação da Cemig, Thiago
de Azevedo Camargo, o inspetor de metodologia
da FBAC, Alexandre Antônio de Oliveira, o
secretário adjunto de Estado da Administração
Prisional, Marcelo José Gonçalves da Costa, a
chefe de gabinete da Procuradoria Geral do
Município de Belo Horizonte, Marisa Seoane
Rio Resende, o procurador de Justiça Antônio
de Padova Marchi Junior, do Ministério Público
Estadual e o gerente da Efficientia, Ricardo
Dias.

TRABALHO E INCLUSÃO PARA
JOVENS DO PROJETO TRAMPOLIM

Divulgação: Minas Pela Paz

O Projeto Trampolim realizou, no dia 16 de julho,
mais uma importante ação de inserção
profissional de adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa e egressos. Desta
vez, o Projeto consolidou uma parceria muito
importante: Minas Pela Paz, SENAI e MRV
Engenharia selecionaram 55 adolescentes
para os programas de aprendizagem industrial.
Em evento realizado na sede da FIEMG, os
jovens e seus respectivos responsáveis legais
assinaram o contrato de aprendiz e receberam
informações sobre a conta salário e o auxílio
transporte. Ao final, todos saíram com o primeiro
registro na carteira de trabalho.
Ao longo da atividade era notória a satisfação e
alegria dos jovens e seus familiares. “Essa
oportunidade no SENAI pode mudar pra sempre
a vida do meu filho!” disse esperançoso José
Carlos, pai de um dos jovens contratados.
Os 55 adolescentes agora são aprendizes
vinculados à MRV Engenharia e vão cumprir os
seus contratos em programas de aprendizagem
em 10 escolas do SENAI, em 12 segmentos
industriais.

“

Essa oportunidade no SENAI pode
mudar pra sempre a vida do meu filho!”
José Carlos, pai de um dos jovens contratados

Neste semestre foram ofertados 24 cursos
como processos administrativos, alvenaria e
acabamento, confecção e moda, manutenção
mecânica, dentre outros. São contratos com
duração entre seis e dezoito meses. Ao longo
do contrato os adolescentes recebem um salário
de R$ 448,97, além de auxílio transporte e outros
benefícios.

SAIBA MAIS
SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Entrou em vigência neste mês o Sistema Único de Segurança Pública, que prevê a unificação de
informações e ações das polícias e outros órgãos ligados às ações de segurança em todos os
Estados e do Distrito Federal. O objetivo é alinhar estratégias de gestão para combater o crime e
a violência, grandes desafios para o desenvolvimento do país e qualidade de vida a sociedade.
Para conhecer na íntegra o que diz a lei federal 13.675, acesse http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm

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

" A realidade pode mudar, o homem pode mudar.
Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem, a
não se acostumarem com o mal e sim vencê-lo".

Papa Francisco
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