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CURSO PARA ADMINISTRADORES DE APACS REALIZADO EM  
LAGOA DA PRATA 
  

Na semana do dia 13 de abril estiveram reunidos na APAC de Lagoa da Prata  cerca de 60 representantes de  22 unidades 
APAC de todo o estado de Minas Gerais. Elas participaram do curso para administradores de APACs, realizado pela  
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC. O objetivo  do curso foi orientar os gestores e funcionários 
das unidades em relação  à metodologia e sua aplicação prática, além de outras questões fundamentais para a recuperação 
dos apenados, como o empreendedorismo social e a ética na administração.  
 
O Minas Pela Paz esteve presente no evento, alinhando e discutindo com os gestores das APACs a dinâmica e  oportunidades 
de atuação conjunta no programa Regresso. 

 

NOVOS PROFISSIONAIS DE PANIFICAÇÃO NA APAC DE CARATINGA 
 

No dia 24 de abril a APAC de Caratinga realizou a cerimônia de encerramento do curso de panificação e iniciação para o  
trabalho, que capacitou 24 recuperandos, agora aptos a trabalhar na padaria da instituição prisional e também a serem  
inseridos no mercado de trabalho local.  O curso foi realizado pelo Sesi/Senai por meio do seu Programa de Escola Móvel  
em parceria com o Minas Pela Paz.  

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO MINAS  
PELA PAZ APROVA CONTAS DE 2014 E  

APRESENTA NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA 
 

No dia 17 de abril, representantes de empresas 
fundadoras e parceiras do Instituto Minas Pela 
Paz estiveram reunidos na sede da Fiemg, em 
Belo Horizonte, na Assembleia Geral Ordinária 
para prestação de contas anual, eleição do 
Conselho Deliberativo e Diretoria mandato  
2015-2017, proposta de alterações  
estatutárias, apresentação de resultados  
e plano de ação 2015. 
 
As demonstrações financeiras forma aprovadas pela Ernst & Young Auditores Independentes, 
que franqueia seus serviços ao Minas Pela Paz. Durante a reunião, presidida pelo conselheiro 
Paulo Brant, o diretor-coordenador, Marco Antônio Lage, apresentou os resultados alcança-
dos pelos projetos nesse período e os desafios para 2015, como exemplo a mobilização da 
sociedade em prol da metodologia APAC que é um modelo eficaz de inclusão social de  
egressos do sistema prisional. 
 
O Conselho Deliberativo segue com a representatividade de 13 importantes empresas de  
Minas Gerais. Os novos membros da diretoria são Fadwa Andrade (AngloGold Ashanti) e  
Juliana Machado (Samarco), além de Leonardo Gloor (ArcelorMittal), que assume a  
suplência da diretoria e Ivan Henrique Gonçalves (Algar), na suplência do Conselho Fiscal. 

 

PARTICIPAÇÃO E SINERGIA 
 

Ainda no dia 17/04, o Minas Pela Paz realizou reunião com algumas de suas empresas  
parceiras com o objetivo de apresentar e discutir os planos estratégicos de comunicação e  
de seus vários projetos. Esta reunião teve especial importância por se tratar de um esforço 
para colocar em sinergia a participação e colaboração de todos os parceiros e, assim, alcançar  
ampla divulgação e envolvimento em relação às nossas ações. Participaram da reunião,  
profissionais do Minas Pela Paz com seus pares da Cemig, CBMM, AngloGold Ashanti,  
Cedro Têxtil, Cenibra, Gerdau, EES Elba, Fiat e Reta Engenharia.  
 

TIO FLÁVIO CULTURAL NA APAC DE SÃO JOÃO DEL REI 
 
Os recuperandos da APAC de São João Del Rei assistiram, no dia 17 de abril, à palestra “Que mercado é este?”, ministrada  
pelo comunicólogo Flávio Tófani, mais conhecido como Tio Flávio, que é coordenador do curso de Pós-Graduação em  
Gestão de Marcas e Identidade Corporativa da PUC/MG e idealizador do projeto Tio Flávio Cultural. Em parceria com o  
Minas Pela Paz e Senac, o profissional atua de forma voluntária e tem uma agenda de compromissos já dedicada às APACs  
de Minas Gerais em 2015. 
 
O objetivo é apresentar aos recuperandos conteúdos importantes sobre empreendedorismo e mudanças de atitude para  
que estejam preparados a ingressar no mercado de trabalho assim que estiverem em liberdade, além de investirem em  
uma boa convivência no período do cumprimento da pena. 
 
Durante a palestra em São João Del Rei foram discutidas ideias como mudança de comportamento, sonhos, atitudes  
profissionais e individuais e desafios que para lidar no mercado. “É preciso perceber que os ambientes dmercado estão  
mudando com muita rapidez, por isso precisamos conhecer para nos adequar, além da necessidade das pessoas serem  
criativas para poder fazer a diferença”, explica Tio Flavio, que tem como propósito transformar a vida das pessoas através  
do conhecimento.   
 
Para ele, que já ministrou dezenas de palestras para recuperandos, a receptividade dos mesmos para o tema é  
extremamente positiva: “Durante as palestras, os recuperandos têm brilho nos olhos. Por nem sempre terem acesso a  
palestras como esta, eles vêm que estão sendo valorizados, que viemos para trazer alguma coisa para melhorar, e assim  
as pessoas recebem as informações com muita positividade.”  

CURSOS SE INICIAM NA APAC DE SANTA LUZIA 
 

Na APAC de Santa Luzia tiveram início no dia 13/04 os cursos de montador de computadores e eletricista industrial,  
cada um com 20 recuperandos inscritos. O primeiro está previsto para ser concluído em junho e o segundo em agosto.  
Os cursos estão sendo realizados pelo Senai de Santa Luzia, por meio de uma articulação do Minas Pela Paz, através do  
Programa Regresso. No caso do curso de eletricista industrial, após formados, os recuperandos trabalharão na unidade  
produtiva que está sendo instalada nas dependências do regime semiaberto com o objetivo de produzir quadros de  
distribuição de energia elétrica para a construção civil.  

 

FUTEBOL MINAS PELA PAZ 
 

O Ministério dos Esportes aprovou em abril a captação de recursos para o projeto Futebol Minas Pela Paz, que tem  
como objetivo promover a inclusão social de jovens por meio da prática esportiva aliada à formação cidadã. Com a meta  
de atender, em cada núcleo, 180 meninos e meninas de 9 a 14 anos, o projeto é baseado na metodologia esportiva da  
Escola da Bola, nas Diretrizes da UNESCO para a Educação e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
A primeira etapa do Futebol Minas Pela Paz será a melhoria da infraestrutura de campos de várzea em Belo Horizonte,  
com a construção de módulos com vestiários, salas de aula, espaços para alimentação, administração e armazenamento de  
materiais. As aulas de futebol, ofertadas no contraturno escolar, serão aliadas a atividades educativas e de formação cidadã.   
 
Quem quiser conhecer melhor o projeto e contribuir a partir de dedução do imposto de renda, deve entrar em contato com o 
Minas Pela Paz pelo e-mail anaveloso@minaspelapaz.org.br 

 
ACONTECE 

 

1º de maio: Dia do Trabalho – nessa data o Minas Pela Paz comemora a marca  
de mais de 870 contratações de egressos do sistema prisional pelo programa 
Regresso 
 
5 de maio: aula inaugural do curso de escovista, oferecido pelo Sesi/Senai  
para recuperandas da APAC feminina de São João Del Rei 
 
5 de maio: aula inaugural do curso de panificação para 15 recuperandos da  
APAC de Viçosa 
 
5 de maio: reunião do Fórum Socioeducativo de Belo Horizonte – Auditório  
da Associação Mineira do Ministério Público de Minas Gerais  
 
6 e 7 de maio: 19º Congresso Brasileiro de Recursos Humanos. O Minas Pela Paz 
estará presente na feira de negócios do COM-RH com o objetivo de apresentar 
os programas Regresso e Trampolim e abrir portas para empregabilidade para 
egressos do sistema prisional ou jovens aprendizes que já tenham cumprido  
medida socioeducativa 
 
6 de maio: Encontro promovido pela Prefeitura de Betim/Secretaria Municipal  
de Segurança Pública para discussão da proposta de uma APAC no município – 
PUC-Betim 

 
12 de maio: Reconhecimento ao Dr. Belini, presidente do Conselho Deliberativo 
do Minas Pela Paz, como “personalidade do ano” do Prêmio Bom Exemplo. O  
prêmio é uma iniciativa da Globo Minas, Fundação Dom Cabral, Fiemg e jornal  
O Tempo. 

 

“Os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os 
assassinatos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas 

econômicas injustas, que originam as grandes desigualdades.” 
 

Papa Francisco 
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