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

"Comece fazendo o que é necessário,  
depois o que é possível e, de repente,  
você estará fazendo o impossível “. 
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 São Francisco de Assis  

O SENAC, parceiro do Minas Pela Paz no 
Programa Pró APAC, segue realizando ações 
voltadas à formação profissional de recuperandos 
das APACs. 
 
Desde início do ano de 2018, 477 recuperandos 
foram ministradas palestras, workshops, oficinas 
de preparação e manipulação de alimentos. 
Essas atividades estão alinhadas com as 
propostas dos Núcleos de Extensão da 
Faculdade Senac Minas.  
 
 

Nesses atendimentos, o SENAC propõe a 
realização de oficinas gastronômicas, em que 
os alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia 
em Gastronomia das unidades de Belo Horizonte, 
Barbacena e São João Del Rei atuam sob a 
supervisão dos docentes das respectivas 
faculdades.  
 
Assim, os atendimentos possibilitam práticas 
efetivas dos conhecimentos teóricos e técnicos 
adquiridos em sala de aula. No mês de outubro, 
ocorreram 2 workshops na APAC masculina de 
Conselheiro Lafaiete, em que foram capacitados 
24 alunos. 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL  

 
VALE A PENA  
 

 

Livro “SEGURANÇA PÚBLICA PARA VIRAR O JOGO” - Escrito 
pelas especialistas: Ilana Szabó e Melina Risso - Editora Zahar 
 
O livro dá um panorama muito claro do sistema de segurança 
pública e justiça criminal no Brasil. Porque o Estado não 
consegue proteger seus cidadãos? Que fatores potencializam 
essa realidade trágica? Quem governa a segurança? Qual o 
papel das polícias? 
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Nos dias 12 e 13 de novembro, o Minas Pela Paz 
apoiou e participou do Seminário “Sistema 
prisional, Direitos Humanos e Metodologia APAC: 
Desafios e Perspectivas” e da Exposição da 
Mostra “Do Amor Ninguem Foge”, realizado no 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria 
com a AVSI Brasil, TJMG e FBAC, com o apoio 
da União Europeia.  
 
O seminário contou com a presença de 
representantes do judiciário, setor público, 
privado e sociedade civil, visando difundir a 
metodologia APAC, onde foram apresentados 
os resultados do Projeto Superando Fronteiras, 
favorecendo a troca de experiências com 
outras instituições nacionais e internacionais. No 
evento também foram abordados os desafios 
enfrentados na ressocialização dos apenados.  

Participaram do seminário representantes 
especialistas no tema da reintegração social 
dos sentenciados e das penas alternativas de 
liberdade, além de representantes das APACs 
no Brasil partícipes do projeto. 
 
Paralelo ao seminário, foi realizada a mostra 
“ Do Amor Ninguem Foge” - produzida durante 
o projeto - apresentada no Foyer do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. Esta é uma forma 
eficaz de divulgar a experiência, utilizando uma 
modalidade de comunicação atrativa e 
interessante. A exposição tem o objetivo de se 
tornar um instrumento de tangibilização dos 
resultados, no qual o parceiros poderão replicar 
em outras cidades e estados, para promover a 
importância dos direitos humanos dos 
condenados para a sociedade, para a 
segurança pública e na garantia de direitos.  
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