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1 – INTRODUÇÃO

O Programa Regresso, realizado pelo Minas Pela Paz, atua com a perspectiva de resgatar
a autoestima do indivíduo privado de liberdade, promovendo sua melhoria educacional
com qualificação profissional e formação empreendedora, além de sua inserção no
mercado de trabalho, o Programa Regresso prioriza suas ações nas unidades prisionais
das APACs – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Minas Gerais.
Desta maneira, com a formação do cidadão ainda dentro da unidade prisional, objetivase que após o cumprimento de sua pena, o egresso do sistema prisional esteja mais
preparado para a inserção social, bem como as oportunidades de trabalho e geração de
renda.
Os parceiros do Minas Pela Paz no Programa Regresso são o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, a Fraternidade Brasileira
de Assistência aos Condenados, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, através do
Serviço Social da Industria e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial e o Tio Flávio Cultural. Imbuídos de sua finalidade
social e legal de formar e qualificar para o exercício profissional de qualidade, promovem
a educação e capacitação de indivíduos privados de liberdade do sistema prisional APAC,
visando à inclusão social e a redução dos índices de criminalidade.
O Programa Regresso está alinhado com o Programa Começar de Novo, do Conselho
Nacional de Justiça, executado em Minas Gerais pelo Programa Novos Rumos de
Execução, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Programa Novos Rumos é parceiro
do Minas Pela Paz na execução do Programa Regresso. Com o Programa, buscamos
reforçar, apoiar e divulgar a metodologia APAC, que corresponde a um excelente
complemento ao sistema convencional prisional. A metodologia implementada pelas
APACs, com a valorização do ser humano, é importante para a formação do cidadão e
compatível com o propósito do nosso trabalho.
No ano de 2015, o Minas Pela Paz atua por meio do Programa Regresso com ainda mais
prioridade nas APACs com a perspectiva de fortalece-las, seja na promoção de ações
para a a geração de renda, seja no fortalecimento de sua metodologia.
O Minas Pela Paz também tem promovido e incentivado o trabalho desenvolvido pela
FBAC Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, visando estruturá-la
institucional e territorialmente, entendendo que consequentemente serão fortalecidas
as APACs.
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2 - ANTECEDENTES
Desde 2009, o Minas Pela Paz executa o Programa Regresso, pautando suas ações em
dois pilares:
1. Inserção profissional de egressos do sistema prisional, suportado pela Lei
estadual 20.624/13 e pela ação do PRESP – Programa de Inclusão Social do
egresso do Sistema Prisional, do Governo do Estado de Minas Gerais
2. Formação educacional e qualificação profissional para recuperandos das APACs
e detentas do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto
Outras ações de qualificação profissional também foram desenvolvidas no Centro de
Referência da Gestante Prisional e para os jovens e adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas.
Para a adequada realização dos cursos de qualificação profissional e educacional, a
parceria do Minas Pela Paz com o Sistema FIEMG (SESI e o SENAI), Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, tem
sido de imprescindível tanto para a avaliação, o acompanhamento, os ajustes e os
resultados do Programa Regresso.
Desde junho/2009, foram mais de 4.000 inscritos nos cursos educacionais, qualificação
profissional e de geração e renda realizados pelo SESI, SENAI. Os juízes das varas de
execução penal onde estão as APACs, em parceria com o Minas Pela paz, divulgam o
Programa Regresso e nos ajudam a criar uma rede de parceiros para contratar
recuperandos, incentivar as APACs e colocar na agenda o tema da segurança pública em
suas comarcas.
Soma-se a isso, a parceria com o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
e o Tio Flávio Cultural, que levou às APACs palestras motivacionais, preparação para o
mercado de trabalho e também de empreendedorismo, com mais de 2.300
participantes desde 2014.
O Minas Pela Paz, nesses 8 anos de parceria, além de mobilizar valiosos parceiros, tem
atraído diversos voluntários para as APACs e para a FBAC. Exemplo disso, são
organizações como AfroReggae, Grupo de Mulheres do Brasil (empresárias de todo
país), Supermercado Verdemar, ISVOR, Fundação AVSI, Faculdade SENAC e Associações
Empresariais, entre outras, que realizam inúmeras ações nas APACs.
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O Minas Pela paz também age junto com o Novos Rumos, FBAC e Secretaria de Estado
de Defesa Social de Minas Gerais, na demanda e acompanhamento dos cursos de
qualificação profissional via Pronatec nas vagas concedidas pelo Ministério da Justiça.
Em 2015, o Minas Pela Paz focou ainda mais suas ações e tem consolidado seu apoio no
fortalecimento da gestão das APACs em Minas Gerais em todos os seus aspectos:
administrativos, financeiros, comerciais e de sustentabilidade, para manter o franco
crescimento dessa metodologia exitosa de recuperar e devolver pessoas melhores para
a nossa sociedade.

3 - OBJETIVOS DO PROGRAMA REGRESSO


Mobilizar parcerias para fortalecer a FBAC, consolidar e expandir
territorialmente as APACs



Promover parcerias para a inserção profissional de recuperandos em unidades
produtivas das APACs



Incentivar a contratação de recuperandos e egressos das APACs no mercado de
trabalho local (extramuros)



Promover cursos de qualificação profissional para recuperandos, visando a
inserção profissional tanto no mercado de trabalho, quanto nas unidades
produtivas nas APACs



Estimular o empresariado na criação de unidades produtivas e nas ações de
geração de renda para os recuperandos, visando também a sustentabilidade
das APACs



Mobilizar parceiros locais das APACs para inserção profissional e apoio às
APACs



Divulgar a metodologia da APAC nas universidades, escolas e mídia em geral
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4 - PARCEIROS E SUAS ATRIBUIÇÕES


TJMG (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais): ação estratégica do
Programa Regresso através do Programa Novos Rumos do TJMG e apoio dos
Juízes de Execução das comarcas das APACs



FBAC (Federação Brasileira de Assistência aos Condenados): ação estratégica
do Programa Regresso, mobilização e validação das ações nas APACs



FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais): apoio
institucional e mobilização de empresas para o Programa Regresso



SESI/MG (Serviço Social da Indústria): execução dos cursos de qualificação
profissional, Escola Móvel, Educação Continuada, Cozinha Brasil, além do apoio
às reformas e construção de bibliotecas nas APACs



SENAI/MG (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial): execução de cursos
de qualificação profissional



SENAC/MG (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial): realização de
palestras para preparação do recuperandos para o mercado de trabalho



TIO FLÁVIO CULTURAL (Flávio Tofani): realização de palestras motivacionais,
empreendedorismo, mobilização de parcerias, trabalhos voluntários, entre
outras ações de apoio para as APACs



SEDS (Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais): pactuação de
cursos de qualificação profissional pelo Pronatec Prisional
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5 - CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS SESI E SENAI
Para realizar os cursos com os parceiros SESI e SENAI, o Minas Pela Paz adota os
seguintes critérios:


Aval do TJMG e FBAC para a realização nas APACs



Nos cursos de qualificação profissional, prioridade daqueles que se adequem às
funções para o trabalho nas unidades produtivas das APACs; também é
prioridade dos recuperandos que sejam compatíveis com a demanda do
mercado local, onde as APACs estão inseridas, gerando maior probabilidade de
inserção profissional. Os cursos são realizados em duas turmas de 12 a 20 alunos
cada, no total de 24 e 40 alunos respectivamente



Na educação continuada, são identificados cursos compatíveis com a
laborterapia das APACs e com a geração de renda dos recuperandos, dos
familiares e das APACs. Nessa modalidade, os cursos são destinados a turmas de
25 a 30 alunos



No curso Cozinha Brasil, prioridade para as APACs que possuem estrutura de
cozinha e padaria adequadas à pratica de ações de educação alimentar, foco do
trabalho desse curso. Além disso, o curso objetiva atender, além dos
recuperandos, os familiares, voluntários, colaboradores e parceiros da APAC. Os
cursos são realizados em turmas de 60 a 100 participantes. Para a realização
desse curso é fundamental o aval do Juiz de Execução da comarca.

6 - CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS SENAC E TIO FLÁVIO CULTURAL
O Minas Pela Paz e o SENAC, em parceria, promovem palestras nas APACs previamente
selecionadas pela FBAC. O Tio Flávio Cultural desenvolve suas palestras dentro da
parceria com o SENAC, e também, como voluntário.
O objetivo é promover o debate junto ao recuperando para sua inserção social e
profissional nos temas ligados à motivação, preparação para o mercado de trabalho e
empreendedorismo. Além disso, o SENAC/Tio Flavio mobilizam outras entidades e
voluntários a realizarem palestras, sempre com o foco na inserção do público prisional,
mais precisamente, nas APACs de Minas Gerais.
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7 - CRITÉRIOS PARA A MOBILIZAÇÃO DE PARCEIROS PARA INSERÇÃO PROFISSIONAL
DE RECUPERANDOS E FORTALECIMENTO DAS APACS
O principal parceiro para essa ação é o Juiz da Vara de Execução Penal onde as APACs
estão inseridas, pois ele nos ajuda a abrir portas nas comarcas.
Uma vez iniciados os cursos e palestras, o Minas pela Paz, juntamente com o Juiz,
mobilizam e sensibilizam o empresariado local para os temas relacionados à segurança
pública, à contratação de egressos e recuperandos das APACs, bem como a instalação
de unidades produtivas, além de promover o fortalecimento das APACs.

8 - CRITÉRIOS PARA DEMANDA DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VIA
PRONATEC, PARA AS APACS
O Minas Pela Paz, na parceria com a FBAC, avalia e define a melhor qualificação para
aquela APAC, junto com as instituições de ensino executoras. As APACs fornecem as
informações necessárias sobre os cursos a serem ministrados, levando em conta as
unidades produtivas instaladas ou em fase de instalação, além da inserção profissional
no mercado de trabalho local.
As APACs confirmam e sugerem as demandas, organizam a documentação e as fichas de
matriculas dos alunos, além de receber as visitas das organizações ofertantes para
análise de viabilidade dos cursos.
O Minas Pela Paz avalia e acompanha a realização dos cursos, além de mobilizar
parceiros locais, nas APACs onde está sendo executado o Programa Regresso. O TJMG e
FBAC fazem o acompanhamento nas demais APACs.

9 - MOBILIZAÇÃO DE PARCEIROS PARA INSERÇÃO PROFISSIONAL DE
RECUPERANDOS, INSTALAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS E APOIO ÀS APACS
O Minas Pela Paz e o Juiz da Vara de Execução Penal da comarca onde a APAC está
instalada se mobilizam para sensibilizar empresários e a rede de parceiros para criarem
condições de inserir profissionalmente os recuperandos, após a conclusão dos cursos
educacionais e de qualificação profissional, para a instalação de unidades produtivas e
apoio institucional às APACs.
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O Instituto Minas Pela Paz é responsável por toda a avaliação e acompanhamento do
projeto.
O acompanhamento é feito por meio de constantes vistorias e reuniões conduzidas pelo
Minas Pela Paz, em conjunto com todos os parceiros do projeto.
Os instrumentos utilizados são o planejamento anual, o plano de ação, relatórios, entre
outros. Há troca de informação constante entre os parceiros.
No âmbito da avaliação verifica-se o grau de desenvolvimento do projeto desde a
implantação nas APACs, a participação dos alunos, dos representantes das unidades
prisionais, número de alunos formados e, quando possível, os participantes contratados
no mercado de trabalho após a certificação.

10 - RESULTADOS DO 1º SEMESTRE DE 2015

376 vagas em cursos SESI e SENAI aplicados em XX APACs de Minas Gerais
309 recuperandos certificados pelos cursos do SESI/SENAI
4 Unidades Produtivas das APACs (criadas e/ou fortalecidas)
22 recuperandos trabalhando nas unidades produtivas das APACs
7 recuperandos inseridos no mercado de trabalho
1 iniciativa de geração de renda nas APACs (?)
5 iniciativas de apoio para laborterapia e geração de renda nas APACs
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- CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: ESCOLA MÓVEL SESI/SENAI
Nº

APAC /
Município

Atendimento

Curso

Vagas

Formados

Início do
curso

Término do
curso

1

Manhuaçu

31

27/01/15

02/03/15

Conselheiro
Lafaiete

40

39

09/04/15

12/05/15

3

24

24

05/05/15

03/06/15

4

São João Del
Rei –
feminina
Caratinga

Construção
civil
Pedreiro
de
Alvenaria
Hidratação
e escova

40

2

Escola
Móvel
Escola
Móvel

Panificação

24

16

24/03/15

24/04/15

5

Viçosa

Panificação

24

24

05/05/15

03/06/15

6

Panificação

24

24

11/06/15

10/07/15

7

São João Del
Rei –
masculina
Santa Luzia

Escola
Móvel
Escola
Móvel
Escola
Móvel
SENAI

20

20

13/04/15

30/06/15

8

Santa Luzia

Eletricista
industrial
Montador
de
computadores

20

20

13/04/15

30/06/15

216

198

Escola
Móvel

SENAI

TOTAL

- CURSO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL ESCOLA MÓVEL SESI/SENAI
Nº
1

APAC / Município
Arcos
TOTAL

Vagas
100
100

Formados
51

Inicio do
curso
30/06/2015

Término do
curso
02/07/2015

51
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- CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA ESCOLA MÓVEL SESI
Nº

APAC /
Município

1

Arcos

2
3
4
5

Curso

Forração de
caderno
Santa Luzia Forração de
caderno
Manhuaçu Forração de
caderno
Pirapora
Forração de
caderno
Nova Lima Forração de
caderno
TOTAL

Vagas

Formados

Inicio do
curso

Término do
curso

25

25

16/06/2015

16/06/2015

25

25

03/06/2015

03/06/2015

25

25

09/06/2015

09/06/2015

25

25

02/07/2015

02/07/2015

25

25

02/06/2015

02/06/2015

125

125

- UNIDADES PRODUTIVAS CRIADAS E/OU FORTALECIDAS
O Minas Pela Paz, Tribunal de Justiça e FBAC atuam fortalecendo as padarias das APACs
nos municípios de Caratinga, Viçosa e São João Del Rei, que já possuíam uma estrutura
física, com pequena produção.
Com a qualificação dos recuperandos e a sensibilização de empresariado local,
incentivamos a elaboração de planos de negócio para a conquista de parceiros e
incremento da produção com a mão de obra qualificada dos recuperandos. Para os
recuperandos que realizam o curso de panificação aumentam as chances de buscar o
trabalho externo à APAC, podendo ser inseridos no mercado de trabalho formal ou
mesmo empreenderem seus próprios negócios.

- INICIATIVAS PARA GERAÇÃO DE RENDA
As alunas do curso de hidratação de cabelo, ao finalizarem o curso, começaram a
atender dentro da própria APAC de São João de Rei, conseguindo gerar renda para elas
e seus familiares.
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- APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA DA APAC
O curso de qualificação profissional em pedreiro de alvenaria realizado na APAC de
Conselheiro Lafaiete, além de abrir possibilidades para que empresários ligados à
construção civil possam contar com mão de obra especializada local, permitiu aos
recuperandos atuarem nas obras de expansão e reforma da APAC.

- APOIO À LABORTERAPIA E GERAÇÃO DE RENDA
A Escola Móvel SESI/SENAI realizou o curso de forração de cadernos nas APACs de
Arcos, Santa Luzia, Manhuaçu, Nova Lima e Pirapora com o objetivo de fortalecer a
laborterapia nessas unidades, compatível com a metodologia da APAC, além de
fabricar um produto/serviço que venha gerar renda para os recuperandos, familiares e
para a APAC.

- MOBILIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FORTALECIMENTO DA FBAC: FRATERNIDADE
BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS
O ISVOR Universidade Corporativa da FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, em parceria com
o Minas Pela Paz, ampliou o apoio à FBAC para a capacitação de seus colaboradores,
promovendo um profundo debate sobre a sua gestão institucional. Este trabalho,
culminou em um planejamento estratégico concluído no início de 2015 e que,
consequentemente, redunda capacitação da equipe em um curso de Gestão de Projetos
para melhorar a operação e o acompanhamento das atividades da entidade. O curso
ocorre nas instalações do ISVOR em Betim e na FBAC em Itaúna.

- MOBILIZAÇÃO DE PARCEIROS E SOCIEDADE PARA APOIO ÀS APACs
A parceria com o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, através do
Programa Rede de Carreiras e Tio Flávio Cultural. A parceria já atendeu mais de 10 APACs
e outras unidades prisionais do governo de Minas. Mais de 2 mil recuperandos
participaram de palestras motivacionais de preparação para o mercado de trabalho e
empreendedorismo. O professor universitário e palestrante Tio Flávio, além de
palestras, mobiliza outros parceiros e voluntários para o apoio às APACs. O SENAC
através da Rede de Carreiras, programa de empregabilidade, também possibilita aos
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recuperandos e familiares se cadastrarem para participar de processos seletivos,
visando a inserção formal no mercado de trabalho.
O SESI – Serviço Social da Indústria patrocina toda a produção do CD do Coral Madrigal
Liberatus, que estão sendo gravadas em Nova Lima, com previsão de entrega em
setembro/2015.
MOV Investimentos, instituição criada pelos fundadores da Natura conta com nosso
apoio para desenvolvermos projetos conjuntos. As iniciativas estão sendo estudadas e
visam financiar negócios com lucratividade para empresários dentro das APACs. Em
análise temos:



Fábrica de artigos de jardinagem com madeira de reflorestamento
Fábrica de reciclagem de rejeitos de minério de ferro

UAITEC Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais
A UAITEC é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino
Superior de Minas Gerais, que ofertará uma grade de 97 cursos em diversas áreas, para
tecnólogos, graduação e MBA. Os cursos serão ministrados à distância e, para isso, a
APAC recebeu equipamentos, mobiliário, materiais e 35 computadores. O espaço foi
construído pelos recuperandos da APAC de Nova Lima e a construção teve o apoio do
Minas pela Paz e o patrocínio das empresárias do Grupo de Mulheres do Brasil.
O Minas pela Paz divulga e mobiliza continuamente parcerias com as APACs. Vários
empresários e instituições do 3º Setor, além de voluntários, são sensibilizados para
iniciativas com as APACs no Estado de Minas Gerais.

11 - AÇÕES PLANEJADAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2015
- CURSOS SESI E SENAI
Apoio na qualificação profissional e fortalecimento e construção de unidades produtivas
nas APACs

1

APAC

Cursos

Pirapora

Forração
Caderno

Vagas Formados Inicio
de 25

Término

02/07/2015 02/07/2015

13

2

Cozinha Brasil

100

07/07/2015 09/07/2015

Cozinha Brasil

100

07/07/2015 09/07/2015

Cozinha Brasil
Cozinha Brasil
Pespontador
de calçados)
7 Frutal
Panificação
8 Passos
Cozinha Brasil
9 Paracatu
Costura
Industrial
10 São João del Manicure
Rei
11 Sete Lagoas
MECANICA
FIAT
12 Passos
Panificação
13 Governador Cozinha Brasil
Valadares
14 Manhuaçu
Eletrica
15 Frutal
Cozinha Brasil
16 Paracatu
Panificação
17 Viçosa
Cozinha Brasil

100
100
24

14/07/2015 16/07/2015
21/07/2015 23/07/2015
21/07/2015 19/08/2015

24
100
24

21/07/2015 18/08/2015
28/07/2015 30/07/2015
06/08/2015 04/09/2015

24

11/08/2015 12/09/2015

30

26/08/2015 26/10/2015

24
100

27/08/2015 28/09/2015
09/09/2015 11/09/2015

40
100
24
100

15/09/2015
29/09/2015
06/10/2015
06/10/2015

18 Itauna
feminina
19 Santa Luzia
20 Itauna
21 Pirapora

Manicure

24

27/10/2015 26/11/2015

Soldagem
Panificação
Maecanico
maquina
costura

24
24
24

10/11/2015 09/12/2015
12/11/2015 01/12/2015
12/11/2015 08/12/2015

3

4
5
6

São João Del
Rei
masculina
São João Del
Rei
feminina
Caratinga
Manhuaçu
Pirapora

15/10/2015
01/10/2015
05/11/2015
08/10/2015
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- CURSOS PRONATEC
Cursos de qualificação profissional realizadas por instituições de ensino, SENAI e SENAC,
com o apoio do TJMG, FBAC e SEDS
APAC
1
2
3
4
5
6

Curso

Itauna
Maquiador
Lagoa
da Almoxarife
Prata
Rio Piracicaba Recepcionista
de eventos
Manhuaçu
Promotor
de
vendas
Pirapora
Pintor de obras
Pirapora

Vagas

Formado
s

Inicio curso

Término

15
15

SENAC
SENAC

15

SENAC

15

SENAC

15
15
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- PROJETO BIBLIOTECAS NAS APACS
Promove a criação de Bibliotecas nas APACs em parceria com as APACS, FBAC, Programa
Novos Rumos (TJMG) incentivando a leitura, a educação e a remição de pena.

- ESCOLA MÓVEL SESI/SENAI E FIAT
A partir de doação da FIAT, serão ofertados cursos de qualificação de Auxiliar em
Mecânica FIAT, para recuperandos em parceria com as APACs, FBAC, e o Programa
Novos Rumos TJMG.

- GESTÃO APACS
Projeto em construção voltado para a melhoria constante na gestão das APACs mineiras.
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- PROJETO NOVOS HORIZONTES
Promove a formação cidadã e inserção profissional de presas do Complexo penitenciário
Feminino Estevão Pinto. Parceria com a 1ª Vara de Execução Criminal de Belo Horizonte
do Tribunal de Justiça de MG.
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12 – DIVULGAÇÃO

Aqui, inserir os artigos e clipping das matérias sobre o Regresso publicadas no 1º
semestre. Posso fazer esse levantamento na próxima semana, se acharem relevante.
Colocaria também um informe do estande no evento da ABRH, demonstrando a
proatividade na busca de parceiros e de sensibilização do tema com equipes de RH
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