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PRIMEIRA APAC JUVENIL
É INAUGURADA NA
CIDADE DE FRUTAL

Minas Gerais inaugura a primeira APAC Juvenil
o Centro Educacional Mário Ottoboni, foi
inaugurado no dia 04 de outubro de 2019 na
cidade de Frutal. Destinada a jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas a
unidade tem capacidade para atender até 60
adolescentes.
A APAC Juvenil Centro Educacional Doutor
Mário Ottoboni, é a primeira unidade a aplicar
a metodologia apaqueana para os jovens em
conflito com a lei. “Não poderemos nos
comportar como carcereiros nem como
meros tutores, mas não deveremos abrir mão
de nossa responsabilidade de orientadores
do processo de crescimento e maturação
desses jovens, eventualmente infratores,
mas potencialmente homens com um futuro a
descobrir e construir”, declarou o Desembargador
Nelson Missias, presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, no momento da
inauguração da unidade.

Valdeci Ferreira, diretor executivo da FBAC –
Fraternidade Brasileira de Assistência aos
Condenados, lembrou do histórico da metodologia
APAC, ressaltando seus inúmeros desafios e as
relevantes conquistas em prol da cultura de paz.
“Para nós, essa inauguração é motivo de muita
alegria e muita esperança. Será feita uma nova
experiência, e com isso podemos dizer que o
método fica completo: atendimento ao público
adulto masculino, adulto feminino e adolescentes
em conflito com a lei”, concluiu.
A metodologia da APAC Juvenil foi adaptada ao
Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente,
esperando-se atingir, nesta experiência, o
mesmo diferencial da metodologia aplicada nas
APACs para adultos. Portanto, uma metodologia
adequada ao cumprimento da medida socioeducativa, sustentada na responsabilização e na
reintegração social de um jovem que cometeu um
ato infracional.

CONFEITARIA E ELÉTRICA PREDIAL SÃO
TEMAS DE CURSOS NAS APACS DE MINAS

Através do programa Pró APAC, o Minas Pela
Paz e seus parceiros iniciaram em outubro a
execução de cursos profissionalizantes realizados
pelo SESI e SENAI que irão beneficiar diretamente
70 recuperandas e recuperandos de Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados
(APACs) em Minas Gerais.

Para fortalecer o aprendizado na área
gastronômica das alunas em São João Del
Rey, o SENAC oferecerá oficinas profissionalizantes de gastronomia todas as sextas-feiras,
até dezembro de 2019.
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Na APAC feminina de São João Del Rey o curso é
o de confeitaria e irá beneficiar 30 recuperandas e
seu resultado irá fortalecer as atividades
realizadas na unidade produtiva de confeitaria
da APAC. Além do curso, foi inaugurado um
novo espaço para a produção de alimentos e, a
partir de agora, a APAC passará a atender
demandas internas e externas para fabricação
de doces e bolos.
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Já na APAC masculina de Nova Lima, na
perspectiva de formar e suprir as demandas
de profissionais da área de construção civil, 40
alunos realizam o curso de qualificação
profissional em elétrica predial, realizado pelo
SENAI. O curso será executado até dezembro
de 2019 e possibilitará a cada aluno executar e
manter as instalações elétricas em edificações
atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade,
de saúde, higiene e segurança e, também, de
meio ambiente.

EDUCAÇÃO SOCIAL E PRISÕES É
TEMA DE EVENTO EM SÃO JOÃO DEL REY

O Minas Pela Paz participou do “II Encontro
para formação em Educação Social e Prisões:
políticas públicas, desafios e propostas”, realizado
na APAC de São João del Rey nos dias 24 e 25
de setembro de 2019.
Durante o evento ocorreram debates e sistematização de conceitos, estratégias e métodos
pertinentes à educação em prisões que,
além do envolvimento das APACs, contou
com a participação de instituições dedicadas

à política pública de educação, gestão prisional,
judiciário, instituições de ensino e pesquisa, dentre
outras.
O Minas pela Paz participou da oficina de
profissionalização no prisional, apresentando
sua experiência na execução do programa
Pró APAC e compartilhando os aprendizados e
desafios no trabalho com o público prisional,
especialmente as qualificações e inserções
profissionais.

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

"A juventude é uma boa escola. Sempre chega o tempo
em que você consegue dominar tuas capacidades e dar
a exata medida às coisas, e você verá que mesmo os teus
maiores erros e frustrações se tornarão para ti excelente
tesouro no caminho de tua evolução e realização pessoal."
Augusto Branco, poeta e escritor brasileiro
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