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“PROGRAMA DESCUBRA”
CHEGA PARA COMPOR A
REDE DE PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM MINAS GERAIS

Mobilização, articulação e parceria. O trabalho
em rede caracteriza-se pela soma de esforços
em prol de resultados efetivos e perenes. É
nisso que o Minas Pela Paz acredita e assim
realiza seu trabalho.
Um de seus projetos é o Trampolim, que tem a
aprendizagem industrial como estratégia de
inclusão social e produtiva de adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa
em Belo Horizonte. O Trampolim iniciou suas
atividades em 2014, em parceria com o SENAI
e, ao longo dos anos, contou com a participação
da ASSPROM, Rede Cidadã, Cruz Vermelha,
Junior Achie ve me nt e de empresa s
emprega dora s, como a MRV.
A idealização do projeto se deu a partir da
experiência prévia de cada instituição, em uma

iniciativa até então inédita em Minas Gerais. Não
havia métodos e procedimentos implantados ou
testados. Sobravam medos, incertezas e dúvidas
quando se falava em inclusão profissional deste
público. E, para enfrentar esta situação, o Minas
Pela Paz reuniu profissionais dedicados e focados
no objetivo de fazer a diferença e gerar
oportunidades.
A experiência de cinco anos do projeto resultou
na consolidação de uma tecnologia social, um
jeito de fazer assertivo e uma metodologia
sistematizada. Método que se mantém vivo e
pronto a se adequar à realidade social ou
institucional.
Desde 2014, 635 jovens foram inseridos no
mercado de trabalho, sendo que 69 somente no
2º semestre de 2019.

Projeto Trampolim desde 2014:
 635

Inserções em programas de aprendizagem: estudo e trabalho remunerado;

 R$ 446,00 é a renda média mensal por jovem contratado;
 30 cursos disponíveis em Programas de aprendizagem em
 14 segmentos industriais de atuação.

No dia 23 de agosto foi lançado o programa
Descubra, idealizado por um comitê estratégico
sob a liderança do Ministério Público do Trabalho
e o Ministério Público de Minas Gerais.

O Programa conta com a parceria do SENAC,
mais um ator do SISTEMA S na capital, que
cuidará da formação e profissionalização dos
adolescentes.

Uma nova iniciativa de suporte à oferta de
trabalho a jovens em situação de vulnerabilidade
social, em especial aqueles em cumprimento
de medidas socioeducativas, agora com a
possibilidade dos adolescentes ocuparem
vagas de emprego nos supermercados da
capital.

O Minas Pela Paz cooperou tecnicamente e
compartilhou a metodologia e experiência com
o Comitê Institucional que construiu o Programa
Descubra, que chega para fortalecer a rede de
proteção de crianças e adolescentes no Estado,
ampliando as perspectivas de inclusão e
desenvolvimento social.

HOMENAGEM DO MINAS PELA PAZ AO
DESEMBARGADOR JOAQUIM ALVES DE ANDRADE
Foto: FBAC

Importante defensor da metodologia APAC, o
Desembargador Joaquim Alves de Andrade faleceu
no último dia 14 de agosto. Como muitos, sua
primeira impressão sobre a APAC foi a de um
ambiente preparado para receber e impressionar
visitantes. Depois de perceber que a metodologia
efetivamente propiciava a recuperação dos
condenados, tornou-se um grande incentivador.
O Desembargador fomentou a criação de diversas
unidades da APAC, participou de Jornadas de
Libertação com Cristo e contribuiu decisivamente
para a consolidação das APACs em Minas Gerais
e para a expansão para outros Estados.
A equipe do Minas Pela Paz manifesta sua
admiração por toda sua obra e pesar pelo falecimento
de um grande homem: Joaquim Alves de Andrade.

DIAGNÓSTICO SOBRE O SISTEMA CARCERÁRIO DE MINAS GERAIS
No dia 20 de agosto foi divulgado, pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, os resultados do mutirão
carcerário realizado no Estado. O trabalho teve como
objetivo atualizar a situação jurídica de cada preso
em Minas Gerais, contabilizados em mais de 75 mil
pessoas, sendo que 29,13% deste volume em situação
de prisão provisória.
Mais do que apurar informações, foram realizadas
uma série de ações pelo judiciário para qualificar e
efetivar políticas prisionais.
Um grupo de trabalho reexaminou a situação prisional
das pessoas que se encontram detidas provisoriamente
por ordem de processos que tramitam em Minas e
anunciadas ações a serem realizadas para a melhoria
da situação do prisional, como a inauguração de unidades da Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados (Apac), a otimização da ocupação de vagas nessas unidades, a expansão do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), das audiências de custódia, do alvará
e monitoramento eletrônico.
Os dados completos e resultados do Mutirão Carcerário podem ser acessados pelo link
http://www.minaspelapaz.org.br/wp-content/uploads/2019/08/
Relatorio_Mutirao_Carcerario_versao_digital_-AGO.2019.pdf

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

"A APAC tem como finalidade principal levar a paz
e a fraternidade para o interior dos presídios,
transformando criminosos em cidadãos."
Desembargador Joaquim Alves
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