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EXPERIÊNCIA BRASILEIRA DAS APACS É DESTAQUE NO 
MEETING DE RIMINI 
 
Um presídio que existe a partir da mobilização da sociedade civil em parceria com o governo 
e o judiciário, onde não são usados uniformes, nem algemas. Um presídio onde não existem 
armas nem agentes penitenciários e a chave da porta fica com os próprios presos. Um presí-
dio que efetivamente busca recuperar o cidadão a partir da valorização humana e inseri-lo 
com dignidade na sociedade; que custa quatro vezes menos com índices de recuperação 
bem maiores do que no sistema penitenciário comum. 
 
Essa é a metodologia das APACs, as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, 
criada no Brasil, que vem ganhando escala no país e virando exemplo internacional. 
 
Por iniciativa da Fundação AVSI, as APACs foram tema de um belo e instigante estande na 
38ª edição do Encontro pela Amizade dos Povos, na cidade de Rímini, na Itália. O evento, 
que é realizado há 40 anos e que em 2016 aconteceu entre os dias 19 e 25 de agosto, 
compartilha iniciativas inspiradoras que contribuem para a tolerância, a paz e a união entre 
povos e nações. Este ano, trabalharam no evento 2,6 mil voluntários e participaram mais de 
800 mil pessoas de 70 diferentes países. 
 
Além do estande, foi realizado o painel “APAC: um presídio sem carcereiros no Brasil”, que 
contou com a participação de C. Belini, presidente do Minas Pela Paz e presidente de 
desenvolvimento da FCA – Fiat Chrysler Automobiles para a América Latina; Daniel Luiz da 
Silva, ex-recuperando; Valdeci Antônio Ferreira, diretor executivo da FBAC e Luiz Carlos 
Rezende e Santos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.  
 
A mediação do painel foi feita 
pelo jornalista italiano Andrea 
Tornielli e a apresentação, na 
íntegra, você pode conferir no 
link: 
http://www.meetingrimini.org/
default.asp?
id=904&item=6579#video 
 

 
 

 

PALESTRA “A GRANDE VIRADA” INSPIRA MUDANÇAS E SUPERAÇÃO 
 
Uma curva no caminho. Uma perda. Um imprevisto de grandes proporções. E quando o pior acontece, aquilo que mais 
temíamos? 
 
A partir dessas questões, a publicitária e escritora Cris Guerra demonstrou em sua palestra “A Grande Virada”, que mo-
mentos críticos de nossa trajetória pessoal ou profissional podem se tornar um grande estímulo para adotar novas atitu-
des e buscar caminhos para uma vida melhor.  
 
Por isso, Minas Pela Paz, SESI/FIEMG, Rede de Carreiras SENAC, DMT e ABRH-MG se uniram para promover a palestra, 
realizada no Teatro Sesiminas dia 24 agosto. Todas as instituições atuam em ações que proporcionam crescimento pes-
soal e desenvolvimento profissional. 
 
Mesmo com a palestra gratuita, muitos convidados se engajaram no pedido de doação de livros, que agora serão desti-
nados a bibliotecas de APACs em Minas Gerais. 
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“Do amor ninguém foge.” 
 

José de Jesus – ex-recuperando da  APAC  de Itaúna.  
A frase foi título do painel sobre as APACs no “Meeting de Rimini” 

Maurílio Pedrosa, gestor do Minas Pela Paz, que também participou do evento, ressaltou que houve sinergia e 
completude em todas as falas, demonstrando que, através da sociedade civil organizada, pode-se fazer um mundo 
melhor. 
 
“É muito importante participar de um evento que leva 17 mil pessoas a visitaram uma mostra sobre a APAC, e que além 
de adultos, muitas crianças acompanharam atentamente as explicações sobre a metodologia. O ponto alto da nossa 
participação foi quando no auditório - onde foi realizado o painel - nossa comitiva entrou acompanhada por 20 
voluntários e cerca de 5 mil pessoas aplaudiram nossa chegada, demonstrando respeito e atenção pelo tema das APACs, 
que nos é tão caro. Além de gratificante, foi emocionante!”, relatou Maurílio. 

JOVENS DO TRAMPOLIM INICIAM AGOSTO COM CARTEIRA ASSINADA 
 
O mês de agosto foi marcante para 62 participantes do projeto Trampolim, que começaram suas atividades de aprendi-
zagem industrial nas unidades do SENAI. Os alunos se distribuem em 25 diferentes cursos em 12 segmentos industriais, 
com aulas teóricas e práticas em 11 unidades do SENAI em Belo Horizonte, Contagem e Ibirité.  
 
Estes adolescentes se juntam aos 77 que foram inseridos no primeiro semestre deste ano, somando 139 adolescentes 
contratados somente no SENAI, o que contribui diretamente para a melhoria da renda dos jovens e suas  famílias.  
 
Pelo programa de aprendizagem Industrial do SENAI, os jovens conciliam sua formação educacional com a profissionali-
zante e já se vinculam a empresas por um contrato formal de trabalho, que tem uma duração variável de 12 a 18 meses. 
Durante esse período os adolescentes convivem num ambiente protegido socialmente que os possibilitam desenvolver 
habilidades e competências fundamentais para o processo de desenvolvimento de cada um deles.  
 
O projeto Trampolim é uma atuação integrada do Minas Pela Paz com a Prefeitura de Belo Horizonte, Governo de Mi-
nas, Sistema S e entidades profissionalizantes como a Assprom, Ceduc Virgílio Resi, Cruz Vermelha e Rede Cidadã. O 
poder público encaminha e acompanha e os demais parceiros acolhem, qualificam e inserem profissionalmente jovens 
em cumprimento ou que já cumpriram medidas socioeducativas. 

MOMENTO CULTURAL FIEMG RECEBE CORAL DA APAC DE NOVA LIMA 
 
Foi realizada, na Fiemg, uma apresentação especial do coral Madrigal Liberatus, da APAC de Nova Lima, com músicas do 
recém produzido CD intitulado “ACORDE”, viabilizado a partir do patrocínio do SESI e apoio da rádio 98 FM e Betânia 
Tanure Associados. 
 

 

Na oportunidade, Fiemg e Minas Pela Paz ressaltaram o 
trabalho integrado que vêm desenvolvendo em prol das 
APACs em Minas Gerais, mobilizando pessoas, instituições, 
governo e empresas para apoiar e fortalecer a metodologia. 
Além do patrocínio do CD, somente em 2016, mais de 700 
recuperandos das APACs terão certificação de cursos ofer-
tados pela Escola Móvel SESI/FIEMG. 
 
O maestro do coral e ex-recuperando da APAC, Leandro 
Dantas, destacou a importância das parcerias e da confiança 
depositada no grupo para a realização desse sonho, que foi 
a gravação do CD: “Escolhemos canções de libertação e 
coragem, canções de nossa condição humana. Buscamos 

forças em face da adversidade que a vida nos reservou, caminhando sempre de cabeça erguida e em direção a dias me-
lhores”. 
 
No repertório, músicas como Oração de São Francisco; Oseh Shalom; Edelweiss; I'm Gonna Sing; What A Wonderful  
World; Suíte dos Pescadores e o Hino Nacional Brasileiro. O CD “ACORDE” está à venda no Minas Pela Paz, ao custo  
de R$ 20. Contatos pelo telefone 3214-0417. 
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