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

"A conquista da liberdade é algo que faz tanta 
poeira, que por medo da bagunça, preferimos,  

normalmente optar pela arrumação". 
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Nos dias 12 e 13 de novembro será realizado o 
Seminário “Sistema Prisional, Direitos Humanos 
e Metodologia APAC: Desafios e Perspectivas”, 
com o objetivo de dialogar sobre o panorama 
atual do Sistema Prisional Brasileiro e suas 
perspectivas, enfatizando as alternativas penais 
que contribuem para defesa dos direitos humanos 
dos condenados, como as Associações de 
Proteção e Assistência aos Condenados – APAC. 
Participarão autoridades e profissionais 
comprometidos com o aperfeiçoamento do 
sistema prisional no Brasil. 
 
Na oportunidade, serão apresentadas as ações 
realizadas pelo Projeto Superando Fronteiras 
em vários estados do país, assim como a exposição 
fotográfica  Do Amor Ninguém Foge, que representa  
 

de forma visual a trajetória das APACs como 
instituições promotoras de justiça e garantia 
de direitos. 
 
A iniciativa é da AVSI Brasil, Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, Fraternidade Brasileira de 
Assistência aos Condenados e Instituto Minas 
Pela Paz, com o apoio da Delegação da União 
Europeia no Brasil.  
 
As atividades acontecerão no Auditório do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e detalhes 
da programação podem ser obtidas pelo e-mail 
minaspelapaz@minaspelapaz.org.br e   
eneas.melo@minaspelapaz.org.br. 
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   F U N D AD O R E S  

 Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro  

SEMINÁRIO SOBRE METODOLOGIA APAC 

SERÁ REALIZADO EM NOVEMBRO  

O Minas Pela Paz, em parceria com o Programa 
Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, a FBAC - Fraternidade Brasileira de 
Assistência aos Condenados e o SESI/SENAI, 
formaram, no dia 9 de outubro, 30 recuperandos 
na APAC de Passos no curso de mecânica de 
automóveis, que receberam seus certificados 
na formatura ocorrida na própria APAC. 
 
Além dos parceiros, estiveram presentes familiares 
dos alunos, representantes do SESI, SENAI, do 
presídio e socioeducativo local e voluntários da 
APAC. 
 
Com esse atendimento, que originou da parceria 
e desenvolvimento do curso pela Escola Móvel  
 

RECUPERANDOS DA APAC DE PASSOS  

RECEBEM CERTIFICAÇÃO EM MECÂNICA  

SESI SENAI e o ISVOR – a universidade 
corporativa da FCA no Brasil ,  já foram 
certif icados em mecânica de automóveis 612 
alunos, em 22 APACs no Estado de Minas Gerais. 
 
Além de fortalecer as unidades produtivas de 
mecânica de automóveis nas APACs, os alunos 
são inseridos no mercado de trabalho, sendo 
contratados diretamente por empresas ou 
empreendendo o próprio negócio. 
 
A articulação de parceiros e a qualificação 
profissional de recuperandos são eixos do 
Programa Pró-APAC, uma realização do Minas 
Pela Paz. 

 
VALE A PENA  
 

 
 

 
Você já imaginou como se dão os processos de decisão, 
planejamento e execução dos roubos em Belo Horizonte? Essa 
análise foi realizada pelos pesquisadores Diogo Caminhas e 
Dejesus Silva e será apresentada no próximo dia 9 de novembro, 
a partir das 14 horas, na FAFICH, UFMG, quando também será 
apresentada uma pesquisa sobre desvio policial na RMBH. 
 
As pesquisas fruto do trabalho do CRISP, o Centro de Estudos de 
Criminalidade e Segurança Pública, criado na década de 1980 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Centro tem como 
objetivos produzir conhecimento acadêmico sobre os problemas 
da violência e da criminalidade e auxiliar na formulação, 
implementação e avaliação de políticas de Segurança Pública em 
Minas Gerais e no Brasil. 
 
Outras informações pelo site www.crisp.ufmg.br  
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