
MINISTROS OSMAR SERRAGLIO  

E CÁRMEN LÚCIA VISITAM  

APACs EM MINAS GERAIS 
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“A SUA DENÚNCIA APARECE, VOCÊ NÃO”  

“O objetivo da campanha é encorajar a população 

a participar, garantindo absolutamente o anonimato 
de quem ligou. Encontrar uma forma impactante 

de mostrar isso em todos meios foi o nosso desafio”, 
explica Augusto Coelho, Diretor de Criação da Leo 

Burnett Tailor Made.  

 
O Disque Denúncia, parceria do Minas Pela Paz 

com a Secretaria de Estado de Segurança Pública 
de Minas Gerais, é um canal de comunicação 

fundamental para o trabalho das Polícias Civil e 

Militar e do Corpo de Bombeiros, que ajuda a 
combater o crime e a violência nos 853 municípios 

do Estado. As peças da campanha podem ser 
vistas pelo site www.minaspelapaz.org.br  

Graças a denúncias anônimas registradas por meio 

de 181 Disque Denúncia, mais de 4 toneladas de 
drogas e mais de 3.200 armas de fogo foram 

apreendidas somente no último ano. Mas nem 
todos denunciam ao presenciar ações suposta-

mente criminosas. Para dar mais tranquilidade à 

população e mostrar que a segurança depende 
também da participação da sociedade, o Minas 

pela Paz e a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública de Minas Gerais lançaram, em abril, a campa-

nha “181 Disque Denúncia”, criada voluntariamente 

pela agência Leo Burnett Tailor Made.  
 

Composta de materiais para jornal, revista, rádio e 
televisão, a campanha traz como tema central a 

garantia de anonimato do denunciante.  

 
No dia 8 de abril o Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, 

foi à Paracatu para conhecer, na prática, a metodologia 
APAC – Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados. A visita foi promovida pela Frente 
Parlamentar de Apoio às APACs e acompanhada 

pelo Deputado Federal Eros Biondini; pelo Diretor 

Executivo da FBAC - Fraternidade Brasileira de 
Assistência aos Condenados, Valdeci Ferreira; pelo 

presidente da APAC de Paracatu, Eurípedes Tobias; 
pelo gestor do Minas Pela Paz, Maurilio Pedrosa; 

por representantes do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais e do Governo Municipal. 
 

Na APAC, Osmar Serraglio teve a oportunidade de 
conversar com os gestores e com os próprios 

recuperandos, de quem ouviu sobre a diferença de 

cumprimento de pena no sistema prisional comum 
e nas APACs. Além disso, o Ministro acompanhou 

de perto as atividades realizadas pelos recuperandos, 
como o curso de mecânica básica de automóveis 

Fiat, promovido pelo Minas Pela Paz e escola móvel 

SESI/SENAI.  

“Aqui está a resposta possível daquilo que a sociedade 

deseja, que é não só o encarceramento, mas acima de 
tudo pensar na saída deles: que eles são profissionali-

zados, que eles são ressocializados”, afirmou o Ministro.  
 

A Ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo 

Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, 
dedicou o dia 21 de abril para o tema das APACs, meto-

dologia que já conhece e acredita desde a década de 80.  

 

A convite da Betânia Tanure, Cármen Lúcia se reuniu, 

pela manhã, com Conselheiros e Diretores do Minas 
Pela Paz e do Grupo Mulheres do Brasil, empresários 

engajados no tema das APACs, quando conversaram 
sobre a situação do sistema carcerário brasileiro e 

sobre as perspectivas de fortalecimento e expansão 
da metodologia das APACs no país. 

 

À tarde foram visitar a APAC de Nova Lima, com a pre-
sença do Juiz Dr. Paulo Antônio Carvalho, Conselheiro da 

FBAC; da Juíza da Comarca de Nova Lima, Dra. Myrna 
Fabiana Monteiro Souto; do Presidente da APAC de 

Nova Lima, Ricardo Alves e recuperandos.  

Uma equipe de técnicos especializados, nacionais e 

internacionais, da BTA – Betânia Tanure Associados 
está trabalhando, desde 2016, no desenho do modelo 

de gestão do sistema APAC. O projeto passa pelas 

etapas de diagnóstico, levantamento e análise de 
dados, proposição, refinamento e implantação do 

modelo de gestão.  
 

A fase de levantamento de dados finalizou na última 

semana, com a participação do Professor Miguel 
Caldas, que atua na Universidade do Texas (EUA)  e que  

esteve no Brasil entre 26 e 29 de abril de forma 

dedicada ao projeto.  Uma de suas atividades 
nesse período foi vivenciar, por 24 horas, a rotina 

de uma APAC, em Itaúna. 
 

Inicia-se agora a proposição do modelo de gestão, 

a partir de um workshop com os presidentes das 
APACs, representantes da FBAC – Fraternidade 

Brasileira de Assistência aos Condenados e do 
Minas Pela Paz a ser realizado na primeira semana 

de maio.  

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

“Vamos levar o modelo (das APACs) para o Brasil”. 
Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, sobre as APACs,  em visita realizada à APAC de Paracatu. 8 de abril de 2017. 
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FORTALECIMENTO NA GESTÃO DAS APACs 

CAPACITAÇÃO DO PROJETO TRAMPOLIM 

O Minas Pela Paz realizou, em abril, nova capacitação do 

Projeto Trampolim. A atividade foi direcionada a 
profissionais do atendimento socioeducativo do 

Governo de Minas Gerais e contou com a participação 
de diretores gerais, de atendimento, de segurança e 

técnicos sociais das unidades de internação e das 

casas de semiliberdade de Belo Horizonte e Ribeirão das 
Neves, além da equipe do Programa Se Liga. 

 
O objetivo do encontro foi capacitar os profissionais que  

atendem os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas sobre os fluxos e encaminhamentos 

para o Programa de Aprendizagem Industrial do 
SENAI. A capacitação já é uma etapa do trabalho 

de pré-seleção para o segundo semestre de 2017, 
quando serão abertas 60 novas vagas. 

 

Desde 2014, 366 jovens em cumprimento ou 
egressos de medidas socioeducativas já foram 

inseridos em atividades de qualificação e trabalho, 
alcançando novas perspectivas de vida.  

ASSEMBLEIA GERAL APROVA CONTAS E ELEGE  

CONSELHO E DIRETORIA PARA MANDATO 2017-2019  

Além disso, os presentes elegeram os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal e Diretoria para o mandato 
2017-2019. As demonstrações financeiras e os 

atuais nomes dos Conselhos e Diretoria estão 
disponíveis para consulta pelo site 

www.minaspelapaz.org.br 

No dia 26 de abril representantes das empresas 

fundadoras e parcerias do Minas Pela Paz se reuniram 
em Assembleia Geral Ordinária (AGO) para prestação 

de contas de 2016 e apresentação das atividades e 
resultados da atuação do Instituto.  

 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela 
Ernst & Young, empresa que realiza voluntariamente 

a auditoria das contas do Minas pela Paz.   

http://www.minaspelapaz.org.br
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