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Divulgação: Minas Pela Paz

ADMINISTRADORES
DAS APACs RECEBEM
CAPACITAÇÃO EM
GESTÃO DE PADARIAS

Nos dias 18 e 19 de setembro, representantes de
26 APACs de Minas se reuniram para uma
capacitação em gestão de unidades produtivas
de panificação. As padarias, além de
atenderem à demanda das próprias APACs,
são também – muitas vezes, fonte de
renda da instituição, que comercializa
seus produtos para parceiros e para a
comunidade.
O início do trabalho de fortalecimento das
unidades produtivas de padaria, conduzido
pela equipe do Minas Pela Paz e pelo
professor Osvaldo Maurício, se deu com
um diagnóstico em APACs com padarias em
diversos estágios de desenvolvimento. Após o
levantamento de dados e experiências, foi
elaborado o manual de gestão, apresentado de
forma detalhada aos administradores das
APACs nos dias da capacitação.
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Para enriquecer ainda mais a formação,
duas importantes contribuições para o
grupo. A primeira delas foi a apresentação do
panorama do mercado de panificação,
suas tendências e pontos críticos, realizada por
Amadeus Souza, presidente do SINALSUL Sindicato Intermunicipal das Indústrias
de Alimentação, Panificação, Confeitaria
e de Massas Alimentícias do Sul de Minas. A
segunda foi a palestra sobre precificação
e vendas, realizada por Daniel Resende,
do SENAC.
O fortalecimento das unidades produtivas nas
APACs é uma das entregas do Projeto
Superando Fronteiras, financiado pela
União Europeia e realizado em parceria
pela Fundação AVSI, AVSI Brasil, Minas
Pela Paz, Fraternidade Brasileira de Assistência
aos Condenados e Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.

MINAS PELA PAZ PARTICIPA DO 3º
SEMINÁRIO MINERAÇÃO E COMUNIDADES

No dia 28 de agosto, Maurilio Pedrosa, gestor
do Minas Pela Paz, apresentou a visão e os
projetos do Instituto no 3º Seminário Mineração
e Comunidades, realizado em Belo Horizonte,
visando ampliar oportunidades de interação
diferenciada entre o setor de mineração e as
comunidades onde atuam.
Em um dos principais projetos que desenvolvemos,
as APACs - instituições sociais que objetivam
incluir e reintegrar sentenciados – tem como um
dos seus principais pilares o bom relacionamento
com a comunidade, com instituições públicas e
empresas. A interação com as empresas pode
se dar em forma de capacitação profissional,
abertura de vagas de trabalho aos egressos,
apoio na melhoria de infraestrutura, ações
voluntárias de funcionários para apoio aos
recuperandos e familiares, dentre tantas outras.

Empresas do segmento, como AngloGold
Ashanti, Samarco e Vale, já são parceiras do
Minas Pela Paz e entendem que a iniciativa se
potencializa com o engajamento de mais
organizações.
Da mesma forma, Maurilio ressaltou que o tema
da inclusão social e promoção da cultura de paz
cabe a todos os segmentos econômicos e
industriais e precisa de cada vez mais adesão
frente a seus enormes desafios. “ As empresas
mineradoras estão presentes em centenas de
municípios em Minas Gerais e desenvolvem
inúmeros projetos de relacionamento com as
comunidades. As APACs precisam de muito
suporte para que possam cumprir com excelência
seu papel e a interface com empresas locais
gera benefícios para todos, culminando em uma
sociedade mais justa e pacífica”, enfatiza.

CURSO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS
CHEGA À APAC DE PASSOS

No dia 12 de setembro a APAC de Passos
recebeu o juiz da comarca, Dr. Ademir
Bernardes, além de parceiros e apoiadores para
marcar o início do curso de capacitação
em mecânica de automóveis para seus
recuperandos.
A partir de uma formação qualificada, os
alunos adquirem e potencializam
h a b i l i d a d es pa r a o m u n d o d o t r a ba l h o ,

Instrumentos fundamentais para sua
inclusão social. Com duração de um mês, 30
recuperandos participarão do curso.
Os cursos profissionalizantes são um
eixo importante do Programa Pró-APAC,
realizado pelo Minas Pela Paz em parceria com
o SESI/SENAI, TJMG, FBAC, SENAC e Tio
Flávio Cultural.

VALDECI FERREIRA RECEBE
RECONHECIMENTO DE EMPREENDEDOR

Fé, entrega, dedicação, desafios e bons
resultados fazem parte da rotina de Valdeci
Ferreira, diretor executivo da FBAC, que
foi reconhecido pela Fundação Schwab
como um dos 12 empreendedores sociais de
2018. O anúncio foi feito no dia 24 de setembro,
durante cerimônia de celebração dos 20
anos da Fundação Scwab, em Nova York.
A premiação ilumina o trabalho de Valdeci nas
últimas três décadas, como profissional
que se entregou à causa das APACs e fez
com que essas instituições se tornassem
exemplo de uma alternativa eficiente na inclusão

social de detentos. de promoção dos
direitos humanos no mundo.
A metodologia APAC alia a disciplina do
cumprimento da pena com a valorização
e qualificação dos indivíduos a partir da
espiritualidade,
estudo,
trabalho,
relacionamento com a família e com a
comunidade. As APACs já transformaram
milhares de vidas no Brasil e em vários
países do mundo e segue como uma
importante iniciativa de promoção dos direitos
humanos no mundo.

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

"A injustiça em qualquer lugar é uma
ameaça à justiça em todo lugar".
Martin Luther King
Pastor protestante, líder de movimentos pelos direitos civil nos Estados Unidos
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