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CONFEITARIA EM RIO
PIRACICABA AMPLIA
ESTRUTURA COM APOIO
DO SUPERANDO FRONTEIRAS

“A esperança é o sonho do homem acordado”,
dizia o filósofo grego Aristóteles. Na APAC de Rio
Piracicaba, 32 recuperandas foram contempladas
pelas ações do programa Pró-APAC do Minas
Pela Paz e receberam qualificação em confeitaria
pela Escola Móvel SESI/SENAI. Nascia ali um
sonho coletivo, hoje concretizado pelo funcionamento da “Confeitaria Esperança”.
Inicialmente montada em um espaço de oito
metros quadrados e equipada apenas com um
fogão, uma mesa e utensílios básicos para a
produção dos pães, bolos e doces, a confeitaria
foi reestruturada com o suporte financeiro do
projeto Superando Fronteiras, financiado pela
União Europeia, gerido pela AVSI Brasil e em

parceria com o Minas Pela Paz, FBAC e TJMG,
ampliando sua possibilidade de produção.
No dia 21 de novembro foi realizada a inauguração
do novo espaço, que contou com a presença
de representantes do Minas Pela Paz e da AVSI
Brasil, além da diretoria e funcionários da APAC,
voluntários, parceiros institucionais e das
recuperandas.
A presidente da APAC, Edwirge Auxiliadora Vieira,
destacou o apoio e empenho das recuperandas,
ressaltando o potencial de transformação e
superação dessas mulheres: “Essa é a APAC
que a gente sonha, que a gente espera e que a
gente conquista”.

NOVOS PROFISSIONAIS EM
MECÂNICA DE MOTOS
Foto: Escola Móvel Sesi /Senai

de motos, com a formação de 39 recuperandos,
realização da Escola Móvel SESI/SENAI, no
escopo do Programa Pró APAC, do Minas Pela
Paz.
Com essa turma, o Pró APAC encerra o ano de
2018 com 308 alunos certificados em oito cursos
de qualificação profissional pela Escola Móvel
SESI SENAI, dois cursos pelo Pronatec e um
curso pelo SEBRAE. Além dos cursos, o SENAC
realizou workshops e palestras de formação
para o trabalho, contemplando 477 participantes
nas APACs.

A APAC de Patos de Minas finalizou, no dia de 18
de dezembro, a execução do curso de mecânico

Mais de 70 recuperandos participantes dos
cursos de qualificação profissional foram inseridos
no mercado de trabalho.

JOVENS DO TRAMPOLIM
ACESSAM MERCADO DE TRABALHO
O Minas Pela Paz inicia o processo de inserção
de mais 70 adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa nos Programa de
Aprendizagem Industrial do SENAI, por meio do
Projeto Trampolim.

oportunidade de um contrato de trabalho em 21 tipos diferentes de cursos, que oferecem teoria e prática, e podem durar de seis
meses a um ano e meio de formação técnicoprofissional.

As vagas se dividem em 12 segmentos industriais,
como Gráfica, Mecânica, Gestão, Eletroeletrônica
e Construção Civil. Os adolescentes terão a

O processo de encaminhamento, matrícula e
admissão dos jovens se dará no mês de janeiro
de 2019 e as aulas se iniciam em 4 de fevereiro.

SAIBA MAIS
Sob a coordenação do sociólogo e especialista em segurança pública Luís Flávio Sapori, os
pesquisadores André Junqueira Caetano e Roberta Fernandes Santos acabam de lançar a
pesquisa “A reincidência juvenil do Estado de Minas Gerais”.
Considerando desde fatores individuais até fatores sociofamiliares, educacionais, uso de
drogas ilícitas e trajetória delituosa, é feita uma análise do volume, tipologia e causas
da reincidência de ato delituoso. Dentre as conclusões que se chega é que ainda é menor a
reincidência entre jovens do que entre adultos no Estado de Minas Gerais, abrindo a reflexão
da importância do cuidado e eficiência das medidas socioeducativas para interromper
trajetórias criminais.
O estudo completo pode ser conferido através do link Pesquisa Reincidência Juvenil

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

"Cuidemos do nosso coração porque
é de lá que sai o que é bom e ruim,
o que constrói e destrói".
Papa Francisco
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