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MINAS PELA PAZ GANHA
PRESENTE NOS 185 ANOS
DA ANGLOGOLD

Uma das empresas fundadoras do Minas Pela Paz,
a AngloGold Ashanti, completou 185 anos em
2019.
Dentre suas ações comemorativas, desenvolveu
uma participação diferenciada em um dos
principais eventos de moda e negócios do
Brasil, o Minas Trend, promovido pela Fiemg.

Durante o Minas Trend, para celebrar a atuação
no setor de jóias no país, a AngloGold e sua
parceira Vivara doaram dois conjuntos de joias,
avaliados em R$ 50 mil, para que o Instituto
Minas Pela Paz faça um leilão para arrecadar
fundos em prol dos projetos de inclusão pela
educação e aprendizagem dignas.

CEMIG LANÇA PROJETO DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA PARA APACs E FBAC
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O presidente da Cemig e do Instituto Minas pela Paz, Cledorvino
Belini, destacou o compromisso das Apacs com a recuperação
daqueles que cumprem pena ali

Um dos objetivos do Instituto Minas Pela Paz é
o trabalho para a melhoria contínua da gestão
e funcionamento das Associações de Proteção
e Assistência aos Condenados (APACs).
Desta vez, a iniciativa partiu do presidente da
Cemig e do Minas Pela Paz, Cledorvino Belini, ao
estender as ações do programa da Cemig,
Energia Inteligente, para as APACs e para a
FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência
aos Condenados).
“O Programa de Eficiência Energética já existia
na Cemig e nós redirecionamos suas diretrizes,
incluindo as APACs, escolas públicas e hospitais
públicos de Minas Gerais. Trata-se de um
desafio que queremos cumprir para promover
uma sociedade mais justa”, afirmou C. Belini.

Em 12 novembro, foi assinado o termo de
compromisso entre Cemig, Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, Sistema Fiemg e Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)
para a instalação de usinas fotovoltaicas nas 37
APACs de Minas Gerais e na sede da FBAC. A
iniciativa prevê também a substituição de
lâmpadas, chuveiros, geladeiras e freezers de
alto consumo energético por equipamento
energeticamente mais eficientes. Outro
compromisso firmado, de grande relevância
para a metodologia APAC, foi o de investimentos
em treinamentos de instalação predial básica e
construção de módulos fotovoltaicos para os
recuperandos.
Para Marco Antônio Lage, diretor de Comunicação
e Sustentabilidade da Cemig e do Minas Pela
Paz, a implantação das ações de eficiência
energética e capacitação profissional trazem
benefícios diretos para as APACs com reflexos
para a sociedade. “São dois pilares fundamentais:
dotar as APACs com o sistema de eficiência
energética e treinar os recuperandos com cursos
que permitirão a busca de uma profissão, uma
iniciativa fundamental para a redução da reincidência criminal, que na APAC é uma das menores
do país”, defende.
O presidente do TJMG, desembargador Nelson
Missias, considerou a iniciativa um exemplo
para o resgate da cidadania dos recuperandos.
“É grande minha satisfação por este ato de
apoio às APACs. Sou um entusiasta da
metodologia da entidade, que trata os recuperandos
oferecendo meios de resgatarem sua condição
de cidadãos e voltarem à convivência social”,
concluiu.

SESI/SENAI, MINAS PELA PAZ E BRAZIL FOUNDATION
REÚNEM EMPRESÁRIOS PARA INCENTIVAR PARCERIAS
COM AS APACs
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Recuperandos das duas APACs realizaram em
2019 cursos de panificação e confeitaria e estão
cada vez melhor estruturados para atender
tanto as demandas internas como pedidos
externos, ampliando o volume de trabalho e
gerando mais renda para as APACs, os recuperandos e
suas famílias.

Dois municípios mineiros foram contemplados,
em novembro, com mobilizações para aproximar
empresas e APACs. Promovidos pelo SESI/
SENAI com o apoio do Minas Pela Paz e da
Brazil Foundation, as APACs de Pirapora e São
João Del Rei abriram suas portas para empresários
das regiões onde estão instaladas.

Em São João Del Rei foram 19 instituições
presentes: AMG Mineração, AMG Brasil, Teatro
da Pedra, Polenghi, Império Estanhos, Granha
Ligas, Creche Municipal Bem Me Quer, São
Joanense Têxtil, Neos RH, Cacel Concessionária,
Renalclin, Ferjan, Laticínios Vitória, Batata Croques,
Calman Caldeiraria, SENAC, APAC, Supermercado
Esquinão, além do SESI/ SENAI São João del
Rei, abrindo a oportunidade de novos negócios
e parcerias.
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Em forma de bate-papo entre os gestores e
recuperados das APACs e os empresários
convidados, os eventos propiciaram a
apresentação da metodologia, da importância do
trabalho nas APACs, os produtos que são
produzidos, comercializados e as oportunidades
de parceria.

BRAZIL FOUDANTION REÚNE PARCEIROS PARA
DISCUTIR O PRISIONAL E AÇÕES DE INCLUSÃO
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socioeducativas, as reflexões sobre esta
realidade e caminhos para enfrentar o problema
são necessárias e urgentes.
Um importante momento foi promovido pela
organização Brazil Foundation, que reuniu em
São Paulo, no dia 19 de novembro, instituições
apoiadas que atuam com o tema.

Sendo o Brasil o terceiro país do mundo em
número de adultos em privação de liberdade e
um número crescente de adolescentes
infratores, em cumprimento de medidas

O Minas Pela Paz se fez presente, levando as
exitosas experiências e educação e trabalho
para inclusão de detentos através dos projetos
PRÓ-APAC e Trampolim. Além do Minas Pela
Paz, reprentantes das seguintes instituições
deram voz a dezenas de outras iniciativas que
se somam para reduzir as desigualdades, os
índices de crimes e de encarceramento no
Brasil: Afroreggae, Gerando Falcões, Responsa,
Ação Pela Paz, Passarela Alternativa, Pano Social,
Ação Educativa de São Paulo, Papel de Menino.

PROJETO TRAMPOLIM NO II SIMPÓSIO NACIONAL
EM SOCIOEDUCAÇÃO EM BRASÍLIA
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O Minas Pela Paz participou do “II Simpósio
Nacional em Socioeducação – Desafios da
Prática Socioeducativa na Atualidade”, realizado
de 20 a 22 de novembro, em Brasília. O objetivo
do evento foi reunir atores sociais envolvidos no
trabalho com adolescentes autores de atos
infracionais e conhecer o que tem sido realizado,
nas diferentes regiões do país, na temática da
socioeducação.
O Minas Pela Paz apresentou sua experiência
com o Projeto Trampolim, realizado em Belo
Horizonte, como forma de inserção profissional e
inclusão produtiva de adolescentes em
cumprimento de medidas ou egressos.

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

“Ninguém é igual a ninguém.
Todo ser humano é um estranho ímpar.”
Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro
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