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"Seja a mudança que você  
quer ver no mundo ".  

 

 

    

    

 

                 P AR C E I R O S            

  
    

Depois de percorrer 21 Associações de Proteção e 
Assistência aos Condenados (APACs) em várias 
regiões de Minas Gerais e certificar 564 recupe-
randos que cumprem penas nessas instituições, 
o curso de mecânica básica de automóveis foi 
ministrado, pela primeira vez, para mulheres 
recuperandas da APAC de São João Del Rei. 
 
Para muitas, o tema era desconhecido, ampliando a 
vontade e a determinação para quebrar uma 
barreira e abrir  portas para uma nova 
possibil idade de trabalho e de renda.  

 
Durante o curso pude perceber um interesse e 

envolvimento acima do comum das alunas que 
fizeram o curso. Elas estavam sempre atentas, 
anotando todas as informações e realizando as 
práticas sempre bem disponíveis. No final, todas 
as 15 alunas foram aprovadas. Com o  
aprendizado do curso, as alunas poderão, além 
de trabalhar como assistente de mecânica, realizar 
também outras ações ligadas ao universo 
automobilístico, como consultoria e assistência em 
vendas, manutenções básicas, entre outras.” - 
Brian Bernardes , instrutor do SESI/SENAI. 

Para Enéas Melo, gerente de projetos do Minas 
Pela Paz, a turma de São João Del Rei foi a 
primeira de outras que podem surgir, 
especialmente  pela vontade de aprender 
demonstrada pelas alunas.  

 
Cursos como esse, com adesão quase 

exclusiva de homens, já ocorreram em outras 
oportunidades. Um exemplo é o curso de pedreiro 
de alvenaria, realizado pelo SENAI na Penitenciária 
Feminina Estevão Pinto, que na época certificaram 
40 mulheres. As duas experiências tem em 
comum o fato de que as alunas, com seu empenho 
e dedicação, deixaram claro a disposição em 
assumir cada vez mais novos papéis na sociedade, 
com competência maior do que muitos homens 
que exercem as mesmas atividades.” - Enéas 
Melo, Minas Pela Paz. 
 
Além do grupo de mulheres, uma turma de 15 
recuperandos da APAC masculina também se 
qualificaram nas técnicas de mecânica. 
 
O curso de mecânica de automóveis foi 
desenvolvido  a partir de uma parceria do 
Minas Pela Paz, FCA, ISVOR e SESI/SENAI, e é 
realizado com o apoio da Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos Condenados e Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais.  
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   F U N D AD O R E S  

 
SAIBA MAIS 
 
Trabalhar com o tema da segurança no Brasil é lidar, diariamente, com o desafio de enfrentar um 
dos mais significativos problemas sociais do país, que amedronta e fragiliza famílias, comunidades e 
impacta todos os setores da economia. 
 
O tamanho desse desafio é mostrado de forma clara e detalhada no 12º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, publicação que apresenta dados dos registros policiais e informações governamentais 
sobre variadas formas de violência e seus temas diretamente relacionados, como desaparecimentos, 
violência doméstica e sexual, sistema prisional, uso e apreensão de armas de fogo, investimentos 
no setor, dentre tantos outros. 
 
A análise detalhada dos dados demonstra a necessidade de mobilização de parcerias e integração de 
ações na busca de resultados que possam, de forma urgente, reduzir o aumento constante da 
violência e promover mais segurança e paz para a sociedade. 
 
O anuário pode ser consultado no site do Minas Pela Paz, a partir do link:  
http://www.minaspelapaz.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Apresenta%C3%A7%C3%
A3o_Anu%C3%A1rio_2018.pdf  

A articulação de parceiros e a qualificação 
profissional de recuperandos são eixos do 
Programa Pró-APAC, realizado pelo Minas Pela 
Paz.  

Mahatma Gandhi, líder pacifista  

Divulgação  Minas Pela Paz 

MULHERES NO MUNDO  

DOS AUTOMÓVEIS   

Antes de chegar à APAC de São João Del Rei, o 
curso de mecânica certificou, no dia 7 de julho, 
30 recuperandos na APAC de Januária. O evento 
contou com a presença do juiz de execução da 
comarca, Dr. Juliano Carneiro Veiga, do promotor 
público Dr. Franklin Reginato Pereira Mendes, 
autoridades do município, empresários e parceiros 
da APAC. 

Na ocasião, representantes da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Januária firmaram parceria 
com a APAC e auxiliará os recuperandos em sua 
preparação para a inserção no mercado formal, 
com a elaboração de currículos, preparação 
para entrevistas e encaminhamento de egressos 
e recuperandos da APAC para processos seletivos 
para empregos. 

CERTIFICAÇÃO EM JANUÁRIA COM  

OLHOS NO MERCADO DE TRABALHO 
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