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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O  

8º CONGRESSO DAS APACs  

 

Será realizado, de 13 a 17 de julho em São João 

Del Rei (MG), o 8º Congresso das APACs. O objetivo 
é reunir profissionais, gestores, parceiros e voluntários 

que atuam com o tema no Brasil e no mundo para 
troca de experiências, avaliação da metodologia e 

alinhamento de estratégias futuras.  

 
Como tema “Somos Todos Recuperandos”, o 

evento convida seus participantes à reflexão 
sobre si mesmo, identificação de limitações e 

erros, buscando compreender os recuperandos 

em sua caminhada de superação. A partir dessa 
experiência de empatia, busca-se fortalecer os 

pontos fortes das APACs e encontrar caminhos 
para os seus desafios. 

 
Outras informações e inscrições pelo site  

http://www.fbac.org.br  

O dia 22 de maio marcou um importante momento 

para as APACs - Associações de Proteção e Assistência aos 
Condenados, com a formalização de parceria para 

expandir essa exitosa metodologia de execução 
penal. Atuarão em conjunto o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Administração 

Prisional, a Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
Condenados e o Minas Pela Paz.  

 
A parceria prevê um trabalho integrado entre o 

poder público e sociedade civil organizada para   

maximizar a ocupação das APACs já implantadas e 

ampliar o número de vagas em novas unidades.  
 

Para firmar o acordo se reuniram o presidente do 
TJMG, Herbert Carneiro; os representantes do 

Programa Novos Rumos Márcia Milanez, José 

Antônio Braga e Flávia Nascimento; o secretário de 
estado Francisco Kupidlowski; C. Belini e Maurilio 

Pedrosa, do Minas Pela Paz e Valdeci Ferreira, da 
FBAC.  

Ainda em parceria com as APACs, o Minas Pela Paz e 

a Escola Móvel do Sesi/Senai concluíram mais uma 
turma em mecânica de automóveis, certificando, este 

mês, 30 recuperandos da APAC de Campo Belo.  

O curso, que alia técnica e prática, qualifica os 

recuperandos para o trabalho, ampliando a possi-
bilidade de inclusão de cada um dos participantes. 

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

“A justiça criminal é uma questão altamente complexa, cuja solução 
depende de um enfrentamento corajoso por parte não só de todo  
o sistema da justiça, num esforço articulado de todos os seus  

componentes, mas também da sociedade. Essas parcerias permitem  
resolver, com criatividade e sem gastos, impasses que, de outra  

forma, poderiam, desnecessariamente, se avolumar”.      
Desembargador Herbert Carneiro, presidente do TJMG, 

sobre a parceria com SEAP, FBAC e MPP para expansão das APACs. 
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PROGRAMA REGRESSO 

 VALE A PENA 
 
 

"Prisioneiras" é o novo livro do médico e escritor Drauzio Varella, que tem como tema a vida das 

mulheres nos presídios femininos. O conteúdo foi construído a partir da experiência do autor em 

seus onze anos de trabalho voluntário realizado em penitenciária feminina e aborda temas delicados, 

como comportamento, hierarquia, relação entre as detentas e, especialmente, a relação das prisioneiras com 
suas famílias. 

 

O livro, lançado pela editora Companhia das Letras, faz parte de uma trilogia de Drauzio Varella sobre 
suas vivências no sistema prisional brasileiro, composta também pelos livros "Estação Carandiru" (1999) e 

"Carcereiros" (2012). 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O  

8º CONGRESSO DAS APACs  

SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO  

VISITA APAC DE NOVA LIMA  

A convite da BTA - Betania Tanure Associados, 

Márcio Fernando Elias Rosa, secretário de estado 
de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, 

veio a Minas Gerais conhecer de perto a aplicação 
da metodologia APAC. As APACs têm se destacado 

como uma eficiente alternativa de cumprimento 

de pena ao sistema prisional comum, já que apresenta 
menor custo e índice de reincidência mais baixo. 

 
Também participaram da visita o diretor executivo 

da FBAC, Valdeci Ferreira, o gestor do Minas Pela 

Paz, Maurilio Pedrosa e a advogada da APAC de 
Nova Lima, Dra. Daniela Pedrosa.  
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