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NOVOS PASSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE APAC EM BETIM 
 

No dia 06/05, a Prefeitura de Betim assinou um manifesto, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o 

Instituto Minas Pela Paz, a Polícia Civil e a PUC Betim, assumindo o compromisso de construir no município uma unidade da 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). A construção da APAC é uma demanda antiga da comunidade. 

A Prefeitura anunciou a cessão de um terreno com a finalidade de se construir a nova unidade.  

 

Durante a cerimônia, Marco Antônio Lage, diretor executivo do Minas pela Paz, comentou sobre as vantagens da APAC em 

relação ao sistema prisional comum. “A Apac custa R$ 900 por preso. Já o valor da vaga de uma penitenciária dedicada ao 

sistema comum gira em torno R$ 3 mil. A reincidência entre os egressos das unidades da Apac gira em torno de 15%,  

enquanto que os oriundos do sistema comum que voltam à criminalidade alcançam o percentual de 80%”. 

 

Na semana seguinte, o prefeito de Betim, Carlaile Pedrosa, vereadores e o secretário municipal de Segurança Pública, Luís 

Flávio Sapori, acompanhados pelo gestor do Minas Pela Paz, Maurílio Pedrosa, visitaram a APAC de Nova Lima com o objetivo 

de conhecer a estrutura e a metodologia da entidade. Durante a oportunidade, foram apresentadas as instalações da Apac e 

as oficinas artesanais e de panificação.  

CURSO DE PANIFICAÇÃO NA APAC DE VIÇOSA 
 
No dia 05/05, a APAC de Viçosa realizou a aula inaugural do curso de panificação e iniciação para o trabalho com o objetivo 

de capacitar 30 recuperandos. O curso, de 80 horas de aula durante um mês, é realizado por meio do programa Regresso, do 

Minas Pela Paz, em parceria com a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) e o Sesi/Senai, por meio de 

sua “Escola Móvel”. Ao término do curso, eles estarão aptos a trabalhar na padaria da unidade, produzindo pães e outros  

alimentos para consumo interno e também para comercialização entre parceiros da comunidade, o que possibilitará geração 

de renda. Além disso, a APAC iniciará a busca por parcerias para potencializar a unidade produtiva de panificação, além de 

possibilitar que empresas na região possam ter acesso a mão de obra qualificada nesse setor.  

C. BELINI RECEBE PRÊMIO BOM EXEMPLO 
 
 
O presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para 
a América Latina, Cledorvino Belini, recebeu o prêmio 
de “Personalidade do Ano” no dia 12 de abril, como 
reconhecimento por seu trabalho à frente do Instituto 
Minas Pela Paz. A cerimônia foi realizada na sede da 
TV Globo Minas, que realiza o prêmio junto à Federa-
ção das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), a Funda-
ção Dom Cabral e o jornal O Tempo. 
 
 
O Bom Exemplo chega à sexta edição e busca  
reconhecer e valorizar iniciativas de cidadania em  
Minas Gerais. Além da Personalidade do Ano, são  
premiadas também pessoas e entidades que se  
destacam em outras oito categorias: Ciência, Cultura, 
Economia e Desenvolvimento de Minas, Educação, 
Esporte, Inovação, Meio Ambiente e Cidadania. Esta 
última é definida de acordo com a escolha do público 
e, nesta edição, premiou o Sr. Sebastião Gonçalves, de 
61 anos, que reforma cadeiras de rodas, muletas e 
andadores que compra em ferros-velhos para  
emprestá-los a pessoas carentes.  

CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA NA APAC DE CONSELHEIRO 
LAFAIETE 
 

Já no dia 12/05 foi a vez da APAC de Viçosa encerrar  seu curso de Pedreiro de Alvenaria, realizado pelo SESI. Fruto de uma 

parceria da APAC com o Minas Pela Paz, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados, por meio do Programa Regresso e o Programa Escola Móvel do Sesi/Senai, a iniciativa qualificou 38  

recuperandos.  

Para Eneas Melo, coordenador do programa Regresso, o curso de pedreiro de alvenaria foi especialmente importante para 

APAC de Conselheiro Lafaiete: “Esta é uma APAC com parte da estrutura em construção, é uma unidade relativamente nova, 

e os recuperandos terão a oportunidade de  trabalhar nas obras. Além disso, próximo à unidade há uma outra construção em 

andamento, que já está aproveitando a mão de obra que foi qualificada neste curso.” 

“Você sabe que encontrou a felicidade quando vive um momento que não 
quer que acabe.” 

 
Clóvis de Barros Filho, em palestra de encerramento do Congresso Mineiro de Gestão de Pessoas. 

 

 

MINAS PELA PAZ NO CONGRESSO MINEIRO DE 
GESTÃO DE PESSOAS 

 
 Nos dias 6 e 7 de maio, foi realizado no Minascentro, em Belo Horizonte, o 19º Congresso 

Mineiro sobre Gestão de Pessoas, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, 

ABRH. O Minas Pela Paz esteve presente com um estande e o objetivo foi apresentar e mobili-

zar especialistas e profissionais de Recursos Humanos sobre a importância e as vantagens para  

as empresas na contratação de trabalhadores em cumprimento de pena ou egressos do sistema prisional. Oferecer  

oportunidades de mudança de perspectiva de vida para quem cumpre pena é muito importante para evitar a reincidência 

criminal. E o trabalho é uma das principais vias de reintegração social de apenados. Durante o congresso, profissionais de RH 

tiveram a oportunidade de conhecer o programa Regresso, que visa criar condições para a inserção profissional de apenados 

e egressos do sistema prisional através da qualificação e preparação de egressos, além da implantação de unidades  

produtivas em APACs. Conheceram também o programa Trampolim, que estimula a educação e a iniciação ao trabalho de 

menores que cumprem ou cumpriram medida socioeducativa, os encaminhando a seu primeiro emprego por meio de uma 

rede de parceiros que acolhe, qualifica e acompanha sua a inserção profissional. 

EXEMPLO DO BEM 
 

O Projeto Voluntários do Saber, que teve seu início em agosto de 2013 é realizado pelo programa 

de voluntariado da Fundação Sidertube, Mãos de Valor, em parceria com a ong CDM e visa contribuir 

com as demandas de instituições e projetos do entorno da Vallourec, a partir de habilidades e conhe-

cimentos específicos de seus funcionários. Para isso, o Voluntários do Saber conta com um banco de 

voluntários e atua também com uma demanda específica de apoio na melhoria do desempenho da 

matemática, a partir do atendimento semanal de 31 voluntários a alunos do 2º ao 6º ano da Escola  

Estadual José Miguel do Nascimento, por meio de oficinas com jogos pedagógicos matemáticos. Esta 

ação já beneficiou mais de 200 crianças que aumentaram o rendimento em matemática em mais de 

30%. 

A essência deste projeto está na potencialização e agregação de valor às ações educativas locais, 

buscando capacitar profissionais e complementar ações, trazendo metodologias mais lúdicas e  

atrativas, por meio do recurso mais valioso da empresa, seu capital humano. Para isso, a Vallourec 

disponibiliza seus funcionários dentro do seu horário de trabalho para participarem do projeto. Entre 

eles, o resultado também é muito positivo: melhoria nas relações pessoais, comprometimento e  

desenvolvimento da capacidade de liderança. 
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