
MINAS PELA PAZ ENTRE  

AS MELHORES ONG´s 

No mês de agosto foi publicada a relação das 

Melhores ONGs para se Doar no Brasil, em 
edição especial da Revista Época. O Minas Pela 

Paz foi uma das 100 organizações selecionadas por 
uma comissão composta por representantes 

da própria revista, do Instituto Doar e da Fundação 

Getúlio Vargas. 
 

Para fazer parte deste seleto grupo, foram 
avaliados os processos administrativos, contábeis,  

financeiros e de comunicação de todas as 

organizações, verificando a lisura e gestão 
eficiente dos recursos em prol dos objetivos 

finais da organização.  
 

“De 1.500 ONGs o Minas pela Paz foi escolhido pela 
Revista Época e o Instituto Doar entre as 100 

melhores do país para se doar recursos. Esse 

reconhecimento reforça a nossa responsabilidade 

pela transparência e pelo zelo com os nossos 

patrocinadores e parceiros e também com os   
 

 

 

beneficiados diretos pelos nossos projetos”, 

afirma Maurilio Pedrosa, gestor do Minas Pela Paz. 
 

A reportagem, na íntegra, pode ser lida pelo 
link http://www.minaspelapaz.org.br/wp-

content/uploads/2017/09/EpocaDoar-1.pdf  

 

 

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

“Nós não vamos nos render. Somos muitos mais que 
queremos viver em um mundo de paz, sem ódio e onde o 

respeito e a tolerância são a base da convivência". 
Mensagem do jogador de futebol Lionel Messi 

após o atentado terrorista na cidade de Barcelona, Espanha, em agosto de 2017.  
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VALE A PENA 
 
Foi pauta da Rede Integração, afiliada da Globo Minas, a APAC de São João Del Rei, hoje a maior 
do Brasil em número de recuperandos, sendo 260 na APAC masculina e 45 na APAC feminina. Na 
matéria, relatos dos desafios e conquistas das APACs, uma eficiente alternativa de cumprimento 
de pena no Brasil.  
 
Vale a pena conferir: http://www.minaspelapaz.org.br/sao-joao-del-rei-e-sede-de-uma-das-48-
apacs-no-brasil/  

QUALIFICAÇÃO NAS APACs DE MINAS  

Foto: Divulgação  Época/Doar 

O Programa Regresso é uma iniciativa do Minas 

Pela Paz que tem como ações a qualif icação   
profissional de recuperandos do sistema prisional 

para sua inserção social e profissional, o suporte a 
unidades produtivas e a mobilização de empresários, 

lideranças e cidadãos para participar das atividades 

das APACs, as Associações de Proteção e Assistência 
aos Condenados. 

 
No mês de agosto, foram desenvolvidos cursos em 

quatro APACs: pedreiro de alvenaria, em Santa  

Bárbara; mecânico de automóveis, em Inhapim e 

Caratinga; panificação, em Araxá. Em 2017, já foram 
certificados 483 recuperandos, de 17 diferentes 

APACs em Minas Gerais. 

 
O Minas Pela Paz realiza o Programa Regresso em 
parceria com a Escola Móvel SESI/SENAI, SENAC, 

Tio Flávio Cultural, Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais e FBAC, a Fraternidade Brasileira de Assistência 
aos Condenados.  

MINAS PELA PAZ E SESI REFORÇAM 

PARCERIA COM PROGRAMA SE LIGA  

No dia 21 de agosto foi entregue uma DVDteca do 

SESI/FIEMG para uso do Programa Se Liga , 
responsável por promover acolhimento e apoio a 

jovens egressos do socioeducativo em Minas 
Gerais. A DVDteca reúne centenas de títulos de 

documentários, biografias, programas jornalísticos, 

de diálogos e debates, que poderão enriquecer 
muito a preparação dos jovens para a entrada no 

mundo do trabalho. 
 

O Programa Se Liga é um parceiro do Trampolim, 

iniciativa do Minas Pela Paz de inclusão de jovens 
do socioeducativo em programas de aprendizagem, 

fazendo com que o estudo e o trabalho sejam 
importantes ferramentas para um futuro melhor. 

 
A DVDteca foi uma doação do SESI, entidade que  se 

pauta por ações de inclusão e desenvolvimento 

social. Para a entrega, estiveram presentes representantes 
do SESI/MG; IJUCI, executor do Programa Se Liga; 

Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioe-
ducativas do Governo de Minas Gerais; além das 

equipes do Se Liga e Minas Pela Paz. 

Foto: Divulgação Minas Pela Paz 
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