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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
APONTA FUTURO PROMISSOR
PARA DETENTOS EM MINAS GERAIS

O período de privação de liberdade para
condenados da justiça tem sentidos diversos
para quem está passando por ele. Para muitos,
são anos de ócio e desilusão por estarem em
um a mbiente inóspit o e c o m pouc a s
oportunidades de ressignificação da vida, de
suas atitudes, do seu papel na sociedade.
Na maioria das vezes, para essas pessoas, a
situação degradante leva a problemas de
saúde física e mental. O sentido punitivo da
pena é vivido em plenitude, gerando revolta,
desestabilidade e resultando em um elevado
volume de reincidência criminal dessas
pessoas quando voltam ao convívio social.
Para detentos que estão cumprindo suas
penas nas Associações de Proteção e
Assistência aos Condenados, em Minas Gerais, a
metodologia baseada na valorização humana,
os estudos e o trabalho são um convite para
uma nova perspectiva de vida. O Minas Pela
Paz oferece suporte à recuperação e
ressocialização destes cidadãos a partir da
mobilização de parceiros para a oferta de
capacitação profissional nas APACs.

de roupas de cama para atender demandas de
clientes da própria cidade e da região do Triângulo
Mineiro.
No mesmo segmento produtivo, a APAC de Rio
Piracicaba inaugurou sua oficina de costura,
c el ebra ndo a forma tura de outra s 30
rec upera nda s, que com o aval e incentivo do
juiz de execução local, Dr. Carlos Pereira Gomes
Júnior, passarão a produzir e comercializar
peças de roupa de cama. O curso de costura
industrial foi executado pelo SESI SENAI, com o
aporte recebido do Fundo Nacional de
Solidariedade e apoio do Cáritas Brasil.
A iniciativa faz parte do Programa Pró-APAC,
realizado pelo Instituto Minas Pela Paz em
parceria com a Escola Móvel do SESI/SENAI,
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o seu
Programa Novos Rumos, Fraternidade Brasileira
de Assistência aos Condenados, Senac, Tio
Flávio Cultural e o apoio da Brazil Foundation.
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No mês de maio, 40 recuperandos da APAC
de Inhapim começaram sua capacitação em
elétrica predial. A aula inaugural contou com
representantes da Prefeitura da cidade,
demonstrando o alinhamento do poder público à
essa política de inclusão.
A APAC de Frutal deu início ao curso de costura
industrial para 30 alunas e iniciou a estruturação
de uma oficina de costura para a produção de

Inauguração da oficina de costura e formatura do curso de costura
industrial na APAC de Rio Piracicaba.

VALE A PENA
Através das telas, seja no cinema, televisão e hoje em tantas plataformas digitais distintas, temos
contato, conhecemos e refletimos sobre uma infinidade de temas. O sistema carcerário é um
deles e se faz presente em memoráveis filmes e, mais recentemente, em séries televisivas, que
nos fazem ampliar a visão, praticar a empatia e repensar aspectos desta instigante e desafiadora
temática.
Segue aqui a sugestão de alguns deles, vale a pena conferir!
Um sonho de liberdade (1994, EUA): um condenado à prisão perpétua passa a conhecer a realidade
de violência e corrupção na prisão. Com sua habilidade, vai mudando a rotina do local e dando um
pouco de dignidade aos presos. Não desiste do sonho de voltar a ser livre e retomar sua vida fora da
prisão.
Carandiru (2003, Brasil): Um médico se oferece para realizar um trabalho de prevenção à AIDS no
presídio do Carandiru. Lá ele convive com a realidade do cárcere e dos prisioneiros.
Quase dois irmãos (2004, Brasil): Na década de 70, a prisão de Ilha Grande, RJ, recebia presos
comuns e políticos. O país vivia sob a ditadura militar e a interação entre estes dois universos
mostra diferenças latentes, conflitos irremediáveis e novas relações de amizade.
Leonera (2008, Argentina): filme protagonizado por uma mulher e focando numa prisão feminina,
o longa relata as dificuldades de uma presa em criar seu filho dentro da prisão.

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

“As dificuldades são o aço estrutural que entra
na construção do caráter. ”
Carlos Drummond de Andrade,
poeta brasileiro (1902-1987)
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