
  

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

"Como falar de paz em um campo de guerra? 
Como falar de amor onde só reina o ódio?". 

 
 

Frase de uma recuperanda da APAC sobre sua  
realidade antes do cárcere, no filme “O Outro Lado” 

 

 

    

    

 

                 P AR C E I R O S            

  
    

Foi realizada, dia 26 de abril, a 11ª Assembleia 
Geral para os associados do Minas Pela Paz, 
momento de apresentação de resultados do 
trabalho desenvolvido e das demonstrações 
financeiras, além da oportunidade de alinhar os 
desafios e metas da instituição para os próximos 
anos. 
 
A reunião foi conduzida pelo presidente do 
Minas pela Paz, Cledorvino Belini e os resultados 
apresentados pelo gestor do Instituto, Maurilio 
Pedrosa. A apresentação contou com depoimentos 
da empresária Mariana Normanha e  de sua 
equipe da Tecar, que compartilharam  com os 

presentes as conquistas geradas pela parceria 
com o Minas Pela Paz em 2017. Como atualizações 
na composição do Conselho Fiscal, foram 
nomeados Márcio Lima, da Fiat Chrysler 
Automobiles e Adermo Costa, da Cenibra, como 
novos Conselheiros. 
 
A empresa Ernst & Young, que realiza voluntari-
amente a auditoria do Minas pela Paz, aprovou 
todas as contas de acordo com os critérios 
nacionais e internacionais de análise. O balanço 
financeiro, relatório de auditoria e relatório de 
atividades 2017 estão disponíveis no site 
www.minaspelapaz.org.br  
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   F U N D AD O R E S  

GESTÃO DAS APACs EM PAUTA NA  

CAPACITAÇÃO DE PRESIDENTES E LÍDERES 

A Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
Condenados (FBAC) promoveu dias 23 e 24 de 
abril, em Caratinga, um encontro com 
presidentes e líderes das 49 APACs em 
funcionamento no Brasil para uma capacitação 
e troca de experiências entre as APACs, 
instituições que desempenham importante 
papel na aplicação da metodologia humanizada 
de cumprimento de pena no país. 
 
Com a participação dos parceiros Minas Pela 
Paz, Tio Flávio, Tribunal de Justiça e Defensoria 
Pública de Minas Gerais e AVSI Brasil, foram 
discutidos indicadores de monitoramento e 
avaliação dos resultados, além de estratégias 
de gestão e comunicação para o bom 
funcionamento das APACs já implantadas e     

para um movimento exitoso de expansão das 
APACs no Brasil e no mundo. 
 
O presidente do Minas Pela Paz, C. Belini,  
apresentou estratégias utilizadas em momentos 
desafiadores de sua gestão na Fiat Automóveis, 
gerando resultados positivos transformadores 
como forma de inspiração e preparação para os 
líderes das APACs aplicarem nas instituições. 
 
Maurilio Pedrosa apresentou o Programa 
Pró-APAC, que articula a escola móvel do 
SESI/SENAI, Sebrae e Senac para a realização 
de uma série de atividades de qualificação, 
empregabilidade, apoio à formação continuada, 
gestão e expansão das APACs em Minas Gerais.  

Foto:  Sebastião  Jacinto Júnior 

MINAS PELA PAZ  

RECEBE SEUS GESTORES  

E PARCEIROS EM  

ASSEMBLEIA GERAL  

 
VALE A PENA 
 
Uma visão das APACs pelo olhar e fala dos recuperandos: essa é a proposta do curta  
metragem “Do Outro Lado”, dirigido pela jornalista Erica Tucherman e exibido pelo Canal Futura. 
O filme conta ainda com a participação especial do advogado paulista e idealizador da  
metodologia APAC de humanização no cumprimento da pena, Dr. Mário Ottoboni. 
 
Personagens reais de histórias de vida impactantes relatam suas trajetórias antes, durante e  
depois do cárcere e proporcionam uma reflexão sobre os desafios da privação de liberdade e  
as possibilidades de transformação que as APACs proporcionam. Filme disponível pelo link  
http://www.futuraplay.org/video/do-outro-lado/416680/ 

http://www.minaspelapaz.org.br
http://www.futuraplay.org/video/do-outro-lado/416680/

