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CURSOS DE COSTURA, ELÉTRICA
PREDIAL E PANIFICAÇÃO SÃO
REALIZADOS NAS APACS DE MINAS

Através do programa Pró APAC, Minas Pela
Paz e seus parceiros atuaram em junho com
qualificações que beneficiaram diretamente
94 recuperandos de Associações de Proteção
e Assistência aos Condenados (APACs) em
Minas.

recuperandos e oferecendo um serviço de
qualidade à comunidade do entorno.
Foto: APAC Frutal

Como forma de fortalecer as atividades da
unidade produtiva de costura em Frutal, 24
alunas concluíram o curso de costura industrial.
Ainda em Frutal, mas na APAC masculina, 40
recuperandos iniciaram os estudos em elétrica
predial.
Já em Pirapora, 30 alunos deram início ao curso
de panificação, como forma de potencializar a
atuação da padaria, que além de suprir a
demanda da APAC, poderá fornecer a clientes
externos, gerando trabalho e renda para os

Curso de costura na Apac feminina de Frutal.

APAC DE NOVA LIMA RECEBE MINISTRA
CÁRMEN LÚCIA E DEPUTADO RODRIGO MAIA
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de Assistência aos Condenados, Valdeci Ferreira,
e o presidente da APAC, Ricardo Alves,
receberam autoridades no executivo, judiciário
e legislativo na APAC de Nova Lima.
Fizeram parte da comitiva a Ministra do Supremo
Tribunal Federal, Cármen Lúcia; o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o
presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, Agostinho Patrus; o prefeito de Nova
Lima, Vitor Penido e a juíza da Comarca de Nova
Lima, Dra. Ana Paula Viana. O Minas Pela Paz
também acompanhou a visita.

Seguindo a pauta de fortalecimento da
metodologia APAC em Minas Gerais e no
Brasil, o presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Desembargador Nelson Missias
de Morais, o presidente da Fraternidade Brasileira

O objetivo foi demonstrar, na prática, a
metodologia APAC, baseada em pilares como
a valorização humana, responsabilização dos
atos, espiritualidade, estudo e trabalho como
forma de preparação para o retorno sadio e
produtivo dos detentos ao convívio social após
o cumprimento de sua pena.

MINAS PELA PAZ PARTICIPA DO ENCONTRO
DE LIDERANÇAS E JANTAR DE GALA DO
BRAZIL FOUNDATION

O Minas Pela Paz é uma das 55 instituições
apoiadas em 2019 pela Brazil Foundation,
organização filantrópica que atua unindo
doadores e instituições com foco na promoção
da igualdade e da justiça social.
Como uma de suas atividades de suporte às
instituições, a Brazil Foundation realizou, de 8 a
11 de junho, em São Paulo, oficinas de interação e
troca de experiências, além de oportunizar a
participação do grupo no Festival da Associação

Brasileira de Captação de Recursos para fortalecer
competências de captação e gestão de recursos.
Também em junho foi realizado o Jantar de
Gala, reunindo mais de 300 convidados em prol
dos projetos apoiados. No jantar, foram homenageados o Dr. Henrique Salvador – presidente
da Rede Mater Dei de Saúde e o Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais, pelos relevantes
serviços prestados à população.

CAPACITAÇÃO FORTALECE SINERGIA
ENTRE EQUIPE DO PROJETO TRAMPOLIM

O Trampolim é um projeto desenvolvido pelo
Minas Pela Paz que mobiliza e articula parceiros
para potencializar a entrada de jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas em
programas de aprendizagem, onde conciliam
atividades de estudo e trabalho remunerado.
É uma ação intersetorial, que une o terceiro
setor às unidades públicas de Belo Horizonte e
de Minas Gerais que realizam diretamente o
atendimento aos jovens e às instituições e
empresas que oportunizam a prática do trabalho.
Em junho, foi realizado um encontro de
capacitação da metodologia do Trampolim e
o a l inha mento de fl ux o de a ções e
responsabilidades pelas etapas de inserção dos
jovens para as 70 vagas em programas de
aprendizagem que estão disponíveis para o 2º
semestre de 2019.

da MRV Engenharia, empresa que realiza a
contratação dos jovens.
Segundo Ronalte Vicente, a participação das
pedagogas na capacitação é uma novidade
metodológica e tem como objetivo aproximá-las
do trabalho criterioso e complexo de seleção e
encaminhamento dos adolescentes para as
vagas do SENAI.
O alinhamento entre a equipe é um dos fatores
de sucesso para o projeto, que nos últimos seis
anos beneficiou diretamente 566 jovens,
preparando-os para o ingresso no mercado de
trabalho e oportunizando novas perspectivas de
vida.
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Participaram do encontro o coordenador do
projeto Trampolim pelo Minas Pela Paz,
R ona l te V ic ente; a s profissio na is do
atendimento socioeducativo em meio aberto de
Belo Horizonte; as peda go ga s d o S E NAI
que acolhem e acompanham o
d e s e n v o l v i m e n t o dos adolescentes
durante os programas e representante s

SAIBA MAIS
Dados alarmantes sobre segurança pública foram apresentados à
sociedade pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
neste mês de junho. O Atlas da Violência, estudo anual divulgado
pelo órgão, apresenta números, características e impacto das ações
violentas praticadas contra a população.
Uma vergonhosa meta foi batida pelo Brasil: 65.602 homicídios em
2017, o maior nível historico de letalidade violenta intencional no
país, sendo que 59% do total de óbitos registrados são de homens
jovens, entre 15 e 19 anos de idade.
Outra informação preocupante é o aumento da violência letal contra
públicos específicos, incluindo negros, população LGBTI, e mulheres,
nos casos de feminicídio.
Para ter acesso à publicação na íntegra, acesse
http://www.minaspelapaz.org.br/atlas-da-violencia-2019/

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

"Visitar projetos como esse (APAC), conhecer
os problemas e as soluções, é importante pra que
a gente possa construir leis melhores para o Brasil."
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados
em visita à APAC de Nova Lima - 28/06/2109
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