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APAC DE CONSELHEIRO LAFAIETE  

FORMA NOVAS PROFISSIONAIS EM  

COSTURA E MANICURE 

Ano novo, vida nova. Para muitos, o ditado 
popular fica só nas palavras, mas para as 
recuperandas da APAC de Conselheiro Lafaiete 
o ano de 2020 chegou repleto de significado e 
realizações. As “recuperandas” são mulheres 
em situação privação de liberdade que cumprem 
suas penas nas Associações de Proteção e 
Assistência aos Condenados, as APACs. 
 
Em Conselheiro Lafaiete, 24 mulheres iniciam 
o ano com um certificado de conclusão de 
curso profissionalizante, uma grande conquista 
e um incentivo mais do que relevante para 
começar outra etapa em suas vidas.  
 
Os cursos de manicure e costura foram 
realizados pelo SENAC e fazem parte das 
oportunidades de capacitação oferecidas pelo 
Programa Pró APAC, uma iniciativa do Minas 
Pela Paz com o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, Fraternidade Brasileira de Assistência 
aos Condenados, Brazil Foundation e os 
parceiros do Sistema S: SENAC, SENAI, SESI, 
SEBRAE e SENAR. 
 
A APAC possui uma unidade produtiva de 
confecção e tem planos de atender demandas 
de produção em roupas de cama e vestuário. 
Além disso, as recuperandas vislumbram 
oportunidade de trabalho, tanto na costura 
como em salões de beleza. 

Na cerimônia de certificação na APAC, estiveram 
presentes o juiz de execução de Conselheiro 
Lafaiete, Dr. Paulo Roberto da Silva; o diretor do 
SENAC Conselheiro Lafaiete, Sr. Marco Túlio e a 
coordenadora do Rede de Carreiras SENAC, Ana 
Roberta; o presidente da APAC masculina e 
representando também a FBAC, Major Marco 
Antônio; o presidente da APAC feminina, Sr. João 
Vítor; e o gerente de projetos do Minas pela Paz, 
Enéas Melo.  
 
Pelo programa Pró-APAC, o SENAC, no ano de 
2019, certificou 1.030 recuperandos nas APACs 
mineiras. Além disso, promoveu palestras de 
valorização humana e de preparação para o 
mercado de trabalho, principalmente realizadas 
pelo parceiro Tio Flávio. Mais de 1.200 recuperandos 
e seus familiares, além de funcionários das 
APACs, participaram dessas palestras.  

Projeto Trampolim mais forte em 2020 

 
Em 2020 em parceria com o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente de Belo 
Horizonte, o CMDCA-BH, O Minas Pela Paz 
passa a ter o Projeto Trampolim como um dos 
projetos a serem executados com recursos do 
Fundo Municipal da Infância.  
 
O plano de trabalho já está em execução e visa 
potencializar os bons resultados que vêm sendo 
alcançados pelo projeto. A experiência será 
sistematizada, permitindo o registro da tecnologia 
social, podendo ser replicada em outras cidades, 
em outros Estados.  

 

PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM  

ABREM NOVOS CAMINHOS AOS  

JOVENS DO PROJETO TRAMPOLIM 

O Projeto Trampolim começou o primeiro 
semestre de 2020 com inserção profissional de 
67 novos adolescentes, divididos em mais de 
28 cursos ofertados pelo SENAI, contemplando 
12 segmentos industriais. Nesta edição os 
adolescentes foram contratados pelas 
empresas  MRV Engenharia, VALE, entre outras.   
 
Adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas ou egressos este é o público 
do Projeto Trampolim, ação do Minas Pela Paz 
que tem como objetivo promover a inclusão 
social daqueles adolescentes por meio da 
inserção profissional e produtiva.   
 
A maioria dos adolescentes apreendidos em 
Belo Horizonte são submetidos ao sistema 
socioeducativo por envolvimento com tráfico 
de drogas e por práticas de furto e roubo. A 
busca é por dinheiro! O pano de fundo destes 
atos infracionais é a escassez de oportunidades 
de trabalho e renda para a maioria dos jovens 
moradores de periferia. A pobreza não justifica, 
mas ela vulnerabiliza.  
 
Visando atacar parte da raiz deste problema 
social, o Minas Pela Paz articula com o Governo 
de Minas Gerais, a prefeitura de Belo Horizonte, 
o SENAI e empresas privadas a inserção dos 
adolescentes atendidos pelo Projeto Trampolim 
em programas de aprendizagem industrial. Em 
uma única ação oferecemos formação 
profissional  e renda. 
 
Saiba mais sobre o Projeto Trampolim em: 
www.minaspelapaz.org.br  

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

“Nossa vida começa a terminar no dia em que 

ficamos em silêncio sobre coisas que importam.” 
 

Martin Luther King, líder de movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos 

 

 

    

 
 

   E M P R E S A S  P A R C E I R A S            

  
    

  

 
 

 

 
 

 

 
 

  E M P R E S A S  F U N D A D O R A S  

 

  

  P A R C E I R A S  I N S T I T U C I O N A I S  

Cuidado, afeto, acolhimento e escuta são palavras 
que permeiam o dia a dia do projeto Trampolim. 
Para a equipe do Minas Pela Paz é importante 
cuidar dos beneficiários de cada um dos projetos 
que realiza, mas também é muito importante 
cuidar de quem cuida. 
 
Para isso foi realizada, no dia 29/01, a capacitação 
de 154 instrutores do SENAI, professores dos 
adolescentes do Projeto Trampolim nos cursos 
de aprendizagem industrial. Em pauta, o tema 
“Comunicação Não-Violenta: alternativa para a 
promoção do diálogo na escola", apresentado 
por Liliane Lana, diretora da Bridge Comunicação. 

CUIDAR DE QUEM CUIDA 
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