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

“O combate à impunidade deve estar associado à geração  
de oportunidades nos territórios que concentram as mortes.  

O investimento em educação deve ser  tão grande  
quanto o investimento em segurança pública. ” 

 

 

    

    

 

                 P AR C E I R O S            

  
    

No dia 18 de junho o Minas Pela Paz foi um dos 
vencedores do Prêmio ENATS de Boas Práticas 
de Gestão 2018. O reconhecimento ocorreu na 
noite de abertura do 14º Encontro Nacional do 
Terceiro Setor, realizado pelo Centro Mineiro de 
Alianças Intersetoriais, CeMAIS. 
 
O prêmio, que está em sua segunda edição, 
tem o objetivo de reconhecer e divulgar boas 
práticas de gestão das organizações. A 
avaliação é elaborada com base na estrutura 
do Painel GIFE de Transparência e tem como 
critérios a governança, planejamento de programas 

e atividades, além da gestão do investimento 
financeiro. 
 
Foram oito instituições vencedores, divididos 
em 3 categorias - grande, médio e pequeno 
porte, de acordo com o volume da receita anual. 
Nas categorias de grande e médio porte os 
vencedores foram o Centro de Educação 
Profissional São João Calábria, Santa Casa de 
Belo Horizonte, Instituto do Câncer Infantil 
e Pequena Casa da Criança. Na categoria 
pequeno porte venceram o Instituto Minas Pela 
Paz, Instituto Ponte, Gaia+ e Afece.  
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   F U N D AD O R E S  

APAC DE JANUÁRIA RECEBE CURSO  

DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS   

 
VALE A PENA 
 
CAMPANHA DE FINANCIAMENTO COLETIVO PARA CENTRO DE ESTUDOS DAS APACs 
 
As Associações de Proteção e Assistência aos Condenados são organizações parceiras do governo 
e judiciário na execução penal, com base na valorização humana e em pilares como o estudo, o 
trabalho, a espiritualidade e a participação da comunidade na ressocialização de detentos. 
 
A metodologia demonstra muito êxito no alcance de seus propósitos e, assim, atrai pessoas e 
organizações do Brasil e do mundo em busca de um conhecimento aprofundado do método. 
Para isso, a FBAC – Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados está construindo o 
Centro Internacional de Estudos sobre a Metodologia APAC. 
 
Este Centro será muito importante para o desenvolvimento do Método APAC no Brasil e exterior, 
uma vez que irá proporcionar a estudiosos, pesquisadores, voluntários, autoridades e sociedade 
em geral, uma estrutura para realização de pesquisas, estudos e eventos em torno da metodologia 
apaqueana. Serão também disponibilizados alojamentos para a recepção e acolhida de visitantes 
nacionais e internacionais que têm o desejo de aprofundar no estudo e replicar o Método. 
 
Para finalizar a obra, a FBAC convida a comunidade para apoiar, a partir de uma campanha de 
financiamento coletivo pela plataforma Kickante: https://www.kickante.com.br/campanhas/
centro-internacional-estudos-do-metodo-apac   

No eixo de capacitação profissional do Programa 
Pró-APAC, foi a vez da APAC de Januária receber 
o curso de mecânica básica de automóveis, 
uma parceria do Minas Pela Paz com a escola 
móvel do SESI/SENAI, o ISVOR e a FCA – Fiat 
Chrysler Automobiles, com apoio do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais e FBAC, a 
Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
Condenados.  
 
Pelo curso de mecânica de automóveis já foram 
certificados 560 recuperandos em 19 APACs 
de Minas Gerais, que se encontram melhor 
preparados para o trabalho e oportunidades 
concretas de geração de renda imediata, com 
perspectiva de atuação dentro das APACs, ou 
como profissionais autônomos após o 
cumprimento da pena. 
 
  

 
Rogério da Veiga, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental  

e Max Maciel, especialista em estudos de Raça e Gênero,  
em artigo sobre a divulgação dos 62.517 homicídios em 2016 no Brasil,  

publicados do Atlas da Violência 2018  pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública: 
http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/amanha-pode-ser-outro-dia/  

 

Foto:  Divulgação ENATS 

MINAS PELA PAZ  

É PREMIADO POR  

SUA GESTÃO E  

TRANSPARÊNCIA  

Foto:  Minas Pela Paz 
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