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O compromisso com uma execução penal de
qualidade e ressocializadora, realizado pelas
APACs em Minas Gerais, foi ratificado pelo
atual presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Gilson Lemes.
As APACs são unidades prisionais que possuem
uma metodologia diferenciada de execução
penal, onde a valorização humana é a base
para a efetiva recuperação dos detentos, que
se dedicam ao estudo, trabalho, ações de
voluntariado, espiritualidade e tantas outras
pela sua recuperação integral.
Atualmente, Minas Gerais concentra o maior
número de APACs no Brasil, com 52 unidades,
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REFORÇA APOIO ÀS APACS

sendo 44 para homens e oito exclusivamente
para mulheres. Também em Minas está a sede
da FBAC – a Fraternidade Brasileira de
Assistência aos Condenados, instituição
responsável pela correta aplicação da
metodologia, capacitações e suporte para a
eficiência das APACs.
Em um encontro no início de setembro, representantes do TJMG, FBAC, Defensoria Pública
de Minas Gerais e Minas Pela Paz foram
apresentados os relevantes resultados das
APACs no Estado e o plano de expansão das
unidades, prontamente apoiado pelo atual
presidente do TJMG.

ENTREGA DE MÁQUINAS E INSUMOS DÃO INÍCIO À
PREPARAÇÃO DAS APACS PARA A PRODUÇÃO DE MÁSCARAS

Nos próximos quatro meses a meta é chegar à
produção de 700 mil máscaras, que serão
usadas pelos próprios recuperandos e
funcionários das APACs e distribuídas
gratuitamente para familiares, comunidades
do entorno, instituições públicas e de
atendimento social nas cidades onde as
APACs se localizam. A oportunidade prevê
mobilizar para a produção das máscaras em
torno de 400 recuperandos.
O próximo passo da iniciativa será a capacitação
para o uso adequado das máquinas de costura
e também a adequada aplicação dos insumos
na produção das máscaras, potencializando a
qualidade e a minimizando as perdas. Para isso,
o SENAI desenvolveu um tutorial exclusivo para o
projeto, com o passo a passo para a produção,
embalagem e distribuição dessas máscaras.

Apac de Pouso Alegre/MG

A última semana de setembro foi de expectativa
e celebração em APACs do Brasil. O motivo foi
a chegada de máquinas de costura e insumos
para a realização de um trabalho muito especial: a
produção de máscaras faciais para prevenção à
COVID-19. Vinte APACs dos estados de Minas
Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do
Sul, Porto Alegre e Rondônia receberam
máquinas de costura e materiais para o início
da produção.

A previsão é a de que a formação online seja
realizada nas próximas semanas e que a
produção se inicie ainda no mês de outubro.
Esse projeto é fruto da parceria das APACs de
Belo Horizonte, São João Del Rei, Pouso
Alegre, Conselheiro Lafaiete, Itaúna, Pirapora,
Santa Luzia, Inhapim, Patrocínio, Manhuaçu,
Araxá e Nova Lima (MG), Cachoeiro do
Itapemirim (ES); Porto Alegre, Barracão e Pato
Branco (PR); Ji-Paraná (RO); São Luís, Pedreiras
e Viana (MA), do Minas Pela Paz com o Todos
Pela Saúde - iniciativa do Itaú, e conta com o
fundamental apoio da FBAC, Tribunais de Justiça,
Ministério Público e Sistemas Penitenciários
de cada Estado diretamente envolvidos no
projeto.

PROJETO TRAMPOLIM MOBILIZA PARCEIROS
PARA SUPORTE A AULAS VIRTUAIS

O Projeto Trampolim é a iniciativa do Minas
Pela Paz que leva a oportunidade de cursos de
aprendizagem industrial a jovens em
cumprimento ou egressos de medidas
socioeducativas em Belo Horizonte. É uma
importante parceria com o poder público,
SENAI e empresas, especialmente em 2020
com a MRV, responsável pela contratação
dos beneficiários.
O projeto gera engajamento dos jovens em
ações simultâneas de estudo e trabalho, que
acabam sendo uma porta importante para a
profissionalização e conduta social produtiva e
positiva.
Com a pandemia do Corona vírus em 2020,
desde o mês de março os participantes do
Trampolim tiveram as atividades suspensas e
passaram a contar com subsídios governamentais e
a parceria da empresa MRV para manter os
contratos ativos. A formação, no entanto, foi
paralisada.
Ainda com restrições de encontros presenciais, o
SENAI estima retomar breve as atividades de
capacitação na modalidade virtual.

Para os jovens do Trampolim, no entanto, esta
opção é ainda um desafio. Pesquisa feita com
os participantes apontou que 90% deles não
possui equipamento adequado para
acompanhamento das atividades ou, quando
possui, não dispõe de serviço de internet
compatível com a demanda das aulas online.
O Minas Pela Paz está agora mobilizando
parceiros na busca de doações de computadores
ou tablets, além da oferta de pacotes de
internet para o suporte aos jovens. Caso você
ou a instituição em que você atua possa ser
parte desta solução, entre em contato com o
Minas Pela Paz através do e-mail minaspelapaz@minaspelapaz.org.br.
Assim que o suporte tecnológico puder ser
disponibilizado, os alunos receberão um
treinamento adicional para sanar dificuldades
de acesso aos sistemas de educação à
distância. O SENAI está preparando vídeos
tutoriais e materiais informativos com o passoa-passo para acesso e uso da plataforma,
reforçando a inclusão e absorção dos conteúdos.

VALE A PENA
O premiado documentário Sem Pena, do diretor e produtor Eugênio Puppo, foi lançado
em 2014 e traz em sua narrativa a situação do sistema prisional tradicional brasileiro,
abordando o tempo de julgamento dos procedimentos e encaminhamento dos processos
judiciais, o preconceito com as pessoas privadas de liberdade, a cultura do medo que
prevalece nos presídios, o surgimento e funcionamento de facções criminosas nas
prisões, a relação dos detentos e suas famílias. Aborda também a escassez de atividades de
estudo e trabalho no sistema prisional comum do Brasil - ampliando o ócio e o ódio dos
detentos.
Em 20 20 , quem atua c om o s istema prisional, sabe que p ouc o o u nada mudo u.
Rec omendamos o documentário para iluminar a reflexão e o conhecimento sobre a realidade
do sistema prisional no país.
O Minas Pela Paz acredita que esta situação precisa mudar e se empenha, a cada dia,
por uma sociedade mais ética, mais justa, mais humana, mais pacífica.
O documentário está disponível pelo link https://www.youtube.com/watch?v=NcuCPkp8SHY

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

“Você nunca deve ver os seus desafios como uma
desvantagem. Em vez disso, é importante entender
que as experiências que você adquire enquanto
enfrenta e supera as adversidades é, na verdade,
uma das suas maiores vantagens.”
Michelle Obama – escritora, advogada,
ex-primeira-dama dos Estados Unidos
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