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COMPROMISSOS RENOVADOS
NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

No dia 26 de abril, o Minas Pela Paz realizou
sua Assembleia Geral Ordinária anual, que reuniu
a diretoria e parceiros para a apresentação das
demonstrações financeiras e resultados 2018.
Na oportunidade, foi eleito o Conselho e
Diretoria para o período de 2019 a 2021.
Na pauta, apresentamos e alinhamos as
perspectivas para os próximos anos, que
prevê a ampliação da atuação nas Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados APACs, assim como o trabalho com os jovens
do sistema socioeducativo, agora fortalecidos
pelas parcerias da Brazil Foundation e do Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de
Belo Horizonte, por meio dos projetos aprovados.
Nas semanas que precederam a AGO, foi
concluído o trabalho de análise de contas e
balanço do ano de 2018, validado pelo Conselho
Fiscal após auditoria realizada de forma
voluntária pela Ernst & Young.
A nova composição do Conselho e Diretoria,
assim como todos os relatórios e balanços estão
disponíveis
para
consulta
no
site:
www.minaspelapaz.org.br.

PRÓ-APAC: INCENTIVO
DA BRAZIL FOUNDATION
Capacitação profissional para inserção no
mercado de trabalho e inclusão social de
recuperandos das APACs. Esse é o objetivo
do projeto aprovado no eixo Direitos Humanos
& Participação Cívica do edital 2019 da instituição
Brazil Foundation.
Pelo projeto, o Minas Pela Paz fortalecerá sua
atuação em 5 APACs em Minas Gerais,
beneficiando 150 recuperandos, com a
perspectiva de inserção no trabalho de 30

alunos em empresas ou nas unidades produtivas
das APACs. Indiretamente serão beneficiados
os familiares dos presos, as unidades das APACs, as
instituições públicas e privadas dos municípios
atendidos, bem como a comunidade local.
A Brazil Foundation é uma organização filantrópica
que atua há 15 anos no Brasil, unindo doadores
e organizações sociais com foco na promoção
da igualdade, justiça social e oportunidade.

NOVAS OPORTUNIDADES DE
REALIZAÇÕES NAS APACs DE MINAS
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Aula inaugural do curso de Panificação na APAC de Caratinga

Abril começou diferente e promissor para 102
alunos, entre recuperandos e recuperandas
das APACs de Itaúna, Caratinga e Rio Piracicaba.
Foram iniciados os cursos de eletricista predial,
panificação e costura industrial, respectivamente
nas três cidades, proporcionando uma chance
real de recomeço profissional.
Os cursos nas APACs são realizados a partir da
parceria do Minas Pela Paz com SENAI, SESI,
SEBRAE, SENAC e Tio Flávio Cultural, que
fomentam a educação e o trabalho como
forma de ampliar a qualificação profissional
dos detentos para que possam ser produtivos
e gerar renda, mesmo no período de privação
de liberdade. As atividades recebem o aval e
apoio da FBAC – Fraternidade Brasileira de
Assistência aos Condenados e do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.

O SENAC, por exemplo, pela data comemorativa,
realizou no mês de abril uma orientação
específica aos recuperandos da APAC de
Conselheiro Lafaiete para a produção de ovos
de páscoa, que depois de produzidos, foram
entregues para familiares dos presos e
comercializados na comunidade.
O mês foi também de celebrar a conclusão dos
cursos de panificação e mecânica de autos. Na
APAC de Manhuaçu, participaram da formatura
em panificação a presidente da APAC, Dra.
Denise Rodrigues, o juiz Dr. Alexandre de
Almeida Rocha, o promotor Dr. Carlos Samuel,
representantes do Senac Manhuaçu Joseane
Conceição Pazeli e Gilvane Hott, o comandante
do Corpo de Bombeiros, Tenente Flávio Mota,
parceiros e membros da diretoria da APAC.
A formatura da turma de mecânico de
automóveis, em Salinas, ocorreu na Câmara
de Vereadores da cidade, com a presença da
presidente da Câmara, Sra. Etelvina Ferreira e
vereadores da cidade; do prefeito, Sr. José
Antônio Prates; do Sr. Reginaldo Ferreira,
empresário da região; Ari Pereira, inspetor da
FBAC; Ezio Darioli, gerente SESI e SENAI Região
Norte de Minas; presidente da APAC, Sr. Thiago
Santos, além de representantes da Polícia Militar
e Bombeiros, empresários e familiares dos
formandos.
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Os parceiros e juízes das comarcas participam
ativamente das atividades nas APACs, sendo
este um estímulo a mais para a dedicação e
envolvimento dos recuperandos.
A aula inaugural do curso de Panificação, em
Caratinga, contou com a participação do juiz
de execução local, Dr. Consuelo Neto, do juiz
diretor do Foro de Caratinga, Dr. Anderson
Alves, e dos parceiros do Sistema S, que
estimularam o bom desempenho dos
recuperandos no curso, ressaltando os
benefícios do conhecimento e do trabalho
para a vida de cada um.

Formatura da turma de mecânico de automóveis, em Salinas.

VALE A PENA
O trabalho dedicado e eficiente da FBAC e seus
parceiros, assim como os relevantes resultados que
as APACs vêm alcançando no Brasil, notadamente
em Minas Gerais, foram destaque no programa
“Caldeirão do Huck – Especial Inspiração”, programa
da Rede Globo, apresentado por Luciano Huck, no
dia 20 de abril.
Evidenciando iniciativas de grande valor social, a
emissora trouxe exemplos de que é possível fazer a
diferença e avançar no desenvolvimento e igualdade
social, mesmo com tantos desafios para realizar a
inclusão e a aceitação no Brasil e no mundo.
O programa está disponível para acesso pelo site
https://globoplay.globo.com/v/7554864/

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

"Consulte não a seus medos,
mas às suas esperanças e sonhos.
Pense não sobre suas frustrações,
mas sobre seu potencial não usado.
Preocupe-se não com o que você tentou e falhou,
mas com aquilo que ainda é possível a você fazer".
Papa João Paulo XXIII
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