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palavra dos diretores

Reunir,
planejar
e agir!

É dessa forma que INSTITUTO AÇÃO PELA PAZ e sua rede de parceiros trabalham em
prol da redução da reincidência criminal.
Com o time de analistas e conselheiros dedicados, desde 2015 foram apoiados 331
projetos centrados na atenção às pessoas em privação de liberdade, egressas do
sistema prisional e policiais penais, alcançando 16.337 participantes.
Em 2021 foram apoiados 163 projetos que alcançaram 4.447 reeducandos e 1.881
egressos prisionais, 47 familiares e 1 servidor público em 10 estados brasileiros.
A realização, monitoramento e avaliação dos projetos têm favorecido a captação de
conhecimentos e correção das rotas, mas somente a aferição da reincidência,
demonstrará a efetividade do que temos realizado.
Nessa direção, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo realizaram, no âmbito do
Programa SEMEAR, a terceira aferição da reincidência dos assistidos por alguma
iniciativa do programa. Dos 5.197 participantes aferidos, 3.741 deixaram o presidio e
89% não reincidiram após participarem de projetos.
Há muito para se aprender, mas os resultados indicam que estamos no caminho
certo. Somos gratos aos parceiros, voluntários, conselheiros e à equipe do Instituto
Ação Pela Paz pela confiança, dedicação e compreensão da urgência com que o
tema é tratado.
Ao longo do ano que passou, conquistamos a classificação como instituto de
pesquisa, o que permitirá contribuirmos de forma efetiva para sistematização e
disseminação dos conhecimentos e prol da almejada redução da reincidência
criminal.
Afinal, a paz de todos é a sua paz.
Jayme Brasil Garfinkel, Solange Rosalem Senese e Luiz Paulo Horta de Siqueira
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QUEM SOMOS
O Instituto Ação Pela Paz nasceu e vive dos encontros,
diálogos e união entre pessoas e instituições interessadas
na busca de soluções para diminuir a reincidência criminal.
MISSÃO: Apoiar o Poder Público e a sociedade civil em
iniciativas que contribuam para a redução da reincidência
criminal.
VISÃO: Tornar-se referência em apoio e construção de
soluções para o sistema prisional na recuperação da
pessoa privada de liberdade e egressa prisional.
VALORES:
Transparência
Ética
Responsabilidade
Respeito
Amor ao próximo

BENEFICIÁRIOS:
- Egressos
- Reeducandos
- Familiares
- Servidores
- Voluntários
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COMO ATUAMOS
Trabalhamos de maneira plural na recuperação das pessoas privadas de liberdade, durante
o cumprimento de pena, e egressas do sistema prisional, na (re)integração à sociedade.
Atuamos em três eixos:

1º EIXO: INVESTIMENTO EM PROJETOS SOCIAIS
Investimos em projetos sociais que devem atender alguns critérios, sendo eles:
- apresentar resultados com indicadores;
- não ser assistencialista;
- promover a participação da sociedade;
- ser apartidário;
- ser autorizado pelo órgão competente;
- ter potencial para se tornar política pública.
Apoiamos projetos que fomentem as assistências e iniciativas previstas na Lei de Execução
Penal, como a geração de renda, capacitação profissional, educação, atendimento
psicossocial e o fomento às organizações da sociedade civil, como os Conselhos da
Comunidade da Vara de Execução Penal.

2º EIXO: APOIO NA CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES
Apoiamos projetos inovadores que possam impactar na redução da reincidência criminal.

3º EIXO: SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO
Com os resultados dos projetos, seus dados quantitativos, qualitativos e impactos são
aferidos e analisados para trazer conhecimentos que, sistematizados e replicados, têm
chance de se tornarem política pública.
Por meio desse trabalho, também como instituto de pesquisa, contribuímos com a
sistematização de boas práticas e a disseminação de conhecimento que impactem na
redução da reincidência.
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DESTAQUES DE 2021
6.376 participantes
nos projetos apoiados, sendo:

4.447 pessoas privadas de liberdade
1.881 egressos do sistema prisional
47 familiares de pessoas privadas de
liberdade ou de egressos do sistema prisional
1 servidor público

A diminuição do estresse, da
ansiedade e aumento dos
vínculos foram os indicadores
que sobressaíram nesta
assistência, impulsionada pelo
período de pandemia.

R$ 1.904.708,36 investidos
Em 163 projetos ao longo de 2021,
divididos em seis tipos de assistências:

120: Atendimento Psicossocial
15: Educação
13: Geração de Renda
7: Esporte
6: Cultura
2: Apoio à Sociedade Civil
Desse total, R$ 653.170,20 se refere a um
investimento da Porticus para o projeto
Fortalecimento FBAC.
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150 voluntários
dedicaram seu tempo para colaborar com a execução de
projetos, destacam-se os projetos Paz no Coração, Curso de
Educação para a Paz e Curso de Educação Emocional como
projetos que mais envolveram voluntários.

163 projetos
apoiados, sendo:

144 para pessoas privadas
de liberdade
18 aos egressos do sistema
prisional
1 de sistematização e
disseminação de
conhecimento

Projetos em unidades prisionais:

Projeto de SISTEMATIZAÇÃO E
DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO:

126 em São Paulo
9 em Mato Grosso do Sul
1 em Minas Gerais
(Fortalecimento FBAC)
3 em Mato Grosso
3 em Alagoas
1 em Minas Gerais
1 no Rio Grande do Norte
1 em unidades prisionais conjuntas de São Paulo e Mato Grosso
Projetos com egressos do sistema prisional:
12 em São Paulo
2 em Alagoas
1 em Minas Gerais
1 no Pernambuco
1 em Rondônia
1 no Rio de Janeiro
1 no Distrito Federal
9
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DEPOIMENTOS

Aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, inclusive os egressos do sistema prisional,
viviam sem oportunidades de trabalho. O ESG (environmental, social and corporate governance)
veio para transformar essa realidade e dar visibilidade à elas. O apoio do AÇÃO PELA PAZ e sua
metodologia de trabalho, a metodologia de trabalho do Recomeçar e sua gestão, fazem toda a
diferença na entrega desse egresso ao convívio social.

Leonardo Precioso, líder social e
fundador do Instituto Recomeçar

“A história do Responsa com o INSTITUTO AÇÃO PELA PAZ foi
iniciada em 2017. Em 2018, conseguimos regularizar a
organização e em setembro daquele ano recebemos o
primeiro aporte e remuneramos a equipe. Ao longo desses
anos de parceria, incentivo e mentoria, nós já capacitamos
aproximadamente 1.600 pessoas, capacitamos um número
superior a 1.400 beneficiários e inserimos no mundo do
trabalho mais de 1.000. O apoio do Ação Pela Paz tem
garantido a remuneração da nossa equipe, junto com os
outros apoios que recebemos.”

Karine Vieira, líder social e fundadora
do Instituto Responsa

Eu recebi a notícia da contratação e foi uma
dinamite emocional, um boom dentro de mim.
Porque foram 10 anos sem um registro em
carteira, sem existir, sem saber o que era INSS.
Para mim, já tinha acabado. Eu ligava para
minha mãe e eu chorava.”

Douglas Oliveira, pessoa egressa, fala da sua
experiência de contratação na Renova Ecopeças
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“O Programa de Educação para Paz
(desenvolvido pela Fundação The
Prem Rawat Foundation - TPRF) é
uma proposta educacional
transformadora. Com apoio da
FUNAP e do Instituto Ação Pela Paz
fazemos o curso em 25 Unidades
Prisionais diariamente para
aproximadamente 2.000 detentos
por mês. Os resultados das aulas
são avaliados através de cadernos
de alunos que são lidos por
voluntários. Estamos nos
preparando para atender mais
unidades e novos projetos, por isso,
esperamos estreitar ainda mais os
laços e contar com o apoio do
Programa SEMEAR.”

Ivete Belfort, Coordenadora do
Projeto Educação Para Paz

“Esse projeto tirou os sonhos da
subjetividade e os trouxe para uma
realidade com muitas perspectivas
para um hoje e um amanhã melhor,
proativo e consciente que eu posso.

“Vivemos dois lados na nossa
trajetória, 50% ruim e 50% bom dentro
de nós, e eles lutam entre si, ambos
querem dominar. Ganha aquele que
alimentamos mais, por isso é
importante aproveitar todas as
atividades aqui.”

Depoimento de um recuperando do Centro de Detenção
Provisória de Capela do Alto, no interior de São Paulo, sobre o
projeto “Semeando Sonhos”

Matias Landim, da APAC São
João del-Rei, em Minas Gerais

Depoimento de um recuperando participante do projeto
“Educação Para a Paz”

“O projeto ‘Derrubando Muros' traz para a unidade a
esperança, esperança de que os equipamentos adquiridos
aprofundem uma das ferramentas de mudança de vida, a
educação. Esperança que as mulheres, que hoje se encontram
reclusas, consigam aprender uma profissão por meio de cursos,
aulas e palestras, se fortalecendo quando suas vidas estiverem
fora das grades, e não retornem mais ao crime”
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Projetos apoiados
SP + outros estados
Desde sua fundação, em 2015, o INSTITUTO AÇÃO PELA PAZ já
apoiou 331 projetos em 11 estados brasileiros, além de uma
ação de abrangência nacional durante a pandemia de Covid-19.
As iniciativas foram realizadas tanto dentro de unidades
prisionais, com foco na pessoa privada de liberdade e também
para policiais penais, quanto para egressos e familiares.
A maioria dessas ações aconteceram em São Paulo, onde a
organização mantém uma parceria com o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
e a SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.
Essa união deriva na conjugação de esforços para a implantação
e desenvolvimento do Programa SEMEAR (Sistema Estadual de
Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do
Recuperando).
Composto por diversas ações logísticas e articuladas para
melhor aparelhar o cumprimento da pena, o SEMEAR permite o
funcionamento de estruturas que viabilizem o oferecimento de
opções concretas aos recuperandos, de modo a evitar a
reincidência ou seu reingresso no sistema carcerário. Para tanto
os atendimentos se estendem à população que deixa a prisão.
Cada iniciativa dentro do território paulista que você verá ao
longo desse relatório é baseado nessa união.
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Veja a relação completa
desses projetos apontando a
câmera do seu celular para o
QR code ou acessando
acaopelapaz.org.br/projetos.

aferição da

reincidência CRIMINAL
Todo o trabalho realizado no âmbito do SEMEAR em São Paulo, juntamente à sua rede de parceiros, possui
como objetivo central a diminuição da reincidência criminal e, dessa maneira, contribuir para termos uma
sociedade mais segura. Isso é o que justifica o investimento do INSTITUTO AÇÃO PELA PAZ em projetos no
estado, além de ser inspiração para outros trabalhos pelo Brasil.
Aferir os dados dos participantes dos projetos apoiados possibilita o entendimento dos impactos destas
iniciativas na vida das pessoas que passam pelo sistema prisional. Conhecer os resultados dos esforços
conjuntos é o ponto focal para aperfeiçoar as ações a serem realizadas e validar o sentido do que é mais
importante para a ressocialização da população privada de liberdade e egressa.
Desde o início do SEMEAR, foram realizadas três aferições da reincidência criminal daqueles que participaram
do programa. A mais recente demonstrou que dos 5.197 participantes aferidos entre 2015 e 2021, 3.741
deixaram os presídios. Desses, 3.332 (89%) não reincidiram à criminalmente até a data do levantamento. O
restante, 409 pessoas (11%) reincidiram.

Desde a criação do
SEMEAR, 5.197
participantes de projetos
tiveram a aferição
realizada.

1.456
continuam presos

3.741
ganharam liberdade

11% reincidiram ao
crime, o que
corresponde a 409
pessoas, sendo que 102
delas já deixaram os
presídios e não
retornaram até a data
desta pesquisa.

Ao todo, 7.166 pessoas foram
beneficiadas pelos projetos
realizados em São Paulo.
O SEMEAR inicia em 2022 uma
comissão para aprimorar o
processo e análise de dados.

3.332
pessoas avaliadas
NÃO REINCIDIRAM,
o que equivale a

89%
dos casos
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55% participaram de
projetos educacionais,
24% programas de
geração de renda e
20% ações
psicossociais.

balanço de projetos: apoio às

unidades prisionais em 2021

144
projetos com

4.447

reeducados
atendidos e

O Ação Pela Paz viabilizou a realização de 144
projetos em unidades prisionais de todo o
Brasil, sendo 126 deles em São Paulo e os
demais em 5 estados.

1

servidor
público

Veja abaixo a relação de projetos:

Arte do corte
Canal Liberdade
Conviver - Oficina de Crochê
Conviver - Oficina de Jogos
Corpo em Movimento
Curso de Educação Emocional - EAD (12 edições)
Curso de Educação para a Paz (56 edições)
Damas Que Salvam
Derrubando Muros
Descobrindo uma Profissão (2 edições)
Despertar – Oficina de Jogos (6 edições)
Diálogos Saudáveis
Economia Verde
Escuta Ativa
Feira do Artesão Livre
Futsal
Gambito da Rainha
Luz, Câmera e Reintegração
Monções
Movendo com Otimismo
Movendo com Otimismo - Jogos de Dama

(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(MS)
(MG)
(SP)
(MS)

Música e Equilíbrio
Música para a Alma (3 edições)
O Som da Liberdade - Avançado
Oficina de Jogos
Paz no Coração, Liberdade na Prisão (25 edições)
Pedalar
Plantando o Futuro
Projeto Conexão (3 edições)
Qualificação em Pedreiro, Elétrica e Hidráulica
Raciocinando para a Vida
Raciocinando para a Vida - Jogos de Xadrez
Raquetes para o Futuro
Raquetes para o Futuro - Jogo de tênis
Reatando Laços
Reconstruindo Sonhos (3 edições)
Semeando Sonhos online
Trabalhando a Liberdade - Expansão
Vozes e Violão
Vozes e Violão (2 edições)
Xadrez

No de projetos: 144
No de atendidos: 4.448
No de participações: 4.577
(SP/MT)

(SP)
(SP)
(MS)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)

Acesse o todos os projetos para unidades prisionais.
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(MS)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(AL)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(MT)
(SP)
(RN)
(SP)
(SP)
(SP)

RECONSTRUINDO SONHOS

82%

Em parceria com o Ministério Público de
Mato Grosso (proponente do projeto) a
iniciativa ganhou adeptos. Juízes e diretores
de unidades prisionais passaram a solicitar
a implantação do formato. Em 2021 foi
dado início em três projetos. O objetivo em
2022 é chegar a cinco edições.

dos projetos apoiados são de
caráter psicossocial. Um dos
pontos fortes observados foi a
RESTAURAÇÃO DOS VÍNCULOS entre os
reeducandos e seus familiares

O “Reconstruindo Sonhos” possui duas
fases, sendo a primeira de desenvolvimento
pessoal e a segunda de qualificação
profissional. Destaca-se o papel do
Ministério Público no desenvolvimento de
parcerias e na divulgação do trabalho que
visa atender 40 unidades prisionais no
período de dois anos.

85%
dos atendidos nos projetos
são do gênero masculino e

1º

15%

encontro reunindo 50 gestores de
unidades prisionais do estado de SP e
possibilitou a troca de experiências e
apresentação de resultados

do gênero feminino

Eixo de sistematização e disseminação de conhecimento

Apoio às APACs e projeto para Fortalecimento da FBAC
Além de apoiar o sistema prisional tradicional, em 2021, o Ação Pela Paz iniciou o monitoramento e avaliação
de um projeto que é muito importante para o instituto e para a organização internacional Porticus: o
“Fortalecimento da FBAC”. A FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados) orienta e congrega
as APACs (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados).
O projeto apoia a implantação da área de comunicação, de captação de recursos, a contratação de novos
colaboradores ao CIEMA (Centro Internacional de Estudos da Metodologia Apaqueana) e investe na formação
de uma colaboradora para especialização em Compliance, Ética e Governança Social.
Todas essas ações estão em andamento, possibilitando novos aprendizados à FBAC e para as pessoas das
APACs envolvidas nesses processos. É um crescimento orgânico, realizado com muita responsabilidade e
humanidade. A primeira edição do projeto será finalizada em julho de 2022 com a publicação dos resultados.
15

balanço de projetos: apoio às

unidadesegressas
prisionaisem 2021
pessoas

18
projetos com

1.881

egressos
atendidos e

O Ação Pela Paz apoiou 18 projetos
destinados ao público egresso do sistema
prisional e familiares. Destes, 12
aconteceram em São Paulo, por meio do
programa SEMEAR, e os demais em 5
estados brasileiros.

47

familiares
desses

103

Veja abaixo a relação de projetos:

foram capacitados
profissionalmente
Projeto Recomeçar - 4º Ciclo
Projeto Recomeçar | expansão Pernambuco - 2º Ciclo
Projeto Recomeçar – Aporte Porticus
Projeto Recriar e Inserir | Responsa - 4º Ciclo
Programa de Trabalho Porto Seguro
Projeto Nova Rota - 2º Ciclo
Abiosorventes
Acuda
Conviver: A Arte de Cortar Cabelos e Barbear

(SP)
(PE)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(RO)
(AL)

Conviver: A Arte de Fazer Ovos, Trufas e Compotas
Curso de Confeitaria
Curso de Massas Artesanais
Curso Designer de Sobrancelhas
Diversidade à Mesa - 2º Ciclo
Educação que liberta
Profissão Social – ESPM
Projeto Recriar - Alicerce Educacional
Seguindo em Frente

(AL)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(SP)
(SP)
(MG)

penas as organizações sociais e públicas, desconsiderando consultorias e líderes
sociais

Acesse o todos os projetos para pessoas egressas.
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A Aderência aos projetos
acontece por meio do acolhimento,
acompanhamento (assistência psicossocial) e
vínculo ao grupo, gerando o sentimento de
pertencimento social.

Uma das maiores
dificuldades encontradas
nos programas para
egressos é a aderência do
público aos cursos de
formação. Isso acontece
por vários motivos, o
principal deles é a
necessidade urgente de
subsistência. Dessa forma

104
empregos gerados, sendo:
93 oportunidades com registro CLT
8 cooperados
3 atuando como Pessoa Jurídica

73%

Ao menos 10 pessoas geraram renda
por meio de negócios próprios

dos projetos apoiados
para egresso prisionais
tiveram foco na
geração de renda
Ao longo de 2021, as
organizações apoiadas
pelo Instituto Ação Pela
Paz desempenharam
diversas ações com este
objetivo

70
empregos gerados por meio da LEP
(Lei de Execução Penal)

PERNAMBUCO

Mais de 500 pessoas egressas
capacitadas

113
empregos gerados, sendo:
38 oportunidades com registro CLT
48 vagas freelancer
27 atuando como Pessoa Jurídica

Foco no
trabalho

10 pessoas receberam aporte
financeiro para investir em negócios
próprios

Destacam-se nesta área os
projetos da assistência de
geração de renda: foram 14,
seguidos de 4 de educação e
1 de apoio à sociedade civil.

17

Análises 2021
Os próximos passos
Visando o crescimento sustentável e significativo, o INSTITUTO AÇÃO PELA PAZ iniciou o planejamento
estratégico para os próximos anos.
Com base nos resultados obtidos, em 2022 priorizaremos utilizar os recursos para a manutenção e o
desenvolvimento dos projetos de atenção psicossocial em unidades prisionais e para egressos, lembrando que
para esses, a geração de trabalho e renda é prioritária.
O diálogo com os parceiros das unidades prisionais e dos projetos sociais para egressos como o Recomeçar e
Responsa reforçou a importância de oferecermos maior atenção à pessoa em regime semiaberto,

aproximando-a da família e ampliando as condições de inclusão social na fase que antecede sua liberdade.

Mantendo a atenção ao previsto na Lei de Proteção de Dados, iniciaremos a utilização do Sistema de
Informação, Monitoramento e Avaliação, em desenvolvimento, para organizar e analisar o impacto dos
projetos na reincidência. Dessa forma conheceremos as combinações mais efetivas. Para isso, buscaremos
meios para ampliar a realização da aferição dos beneficiários atendidos pelos projetos e outras assistências, a
exemplo do que acontece no estado de São Paulo, no âmbito do SEMEAR.
Manteremos o olhar especial para as APACs com monitoramento do projeto para fortalecimento da FBAC, em
parceria com a Porticus, e o projeto Ressocializa, em parceria com o Depen, onde buscamos conhecer as
possibilidades, os limites e o alcance do método de acordo com a Lei de Execução Penal.
Constituídos como organização de pesquisa, trataremos dos temas com o cuidado que o título nos concede,
mas com a praticidade que as informações podem trazer para aqueles que atuam no sistema de justiça,
focados na redução da reincidência criminal.
Seguem análises sobre o que temos aprendido a partir da atuação em unidades prisionais e com projetos
destinados ao egresso prisional:

Projetos em apoio às UNIDADES PRISIONAIS

RELAÇÕES FORTALECIDAS E EXPERIÊNCIA COMO ALIADA
Se em 2020 tivemos que repensar modelos de atuação frente a um cenário de pandemia global, o ano de 2021
nos possibilitou usar essas experiências como aliadas para colocar os conhecimentos adquiridos em prática.
O fortalecimento das relações e a aproximação do Instituto Ação Pela Paz com os servidores que atuam
diretamente nas unidades prisionais, colaboraram com o aumento no volume de projetos.
As iniciativas focadas em demandas psicossociais foram as mais solicitadas. Entre janeiro e dezembro de 2021,
grande parte das atividades promoveram ao reeducando a elevação da cognição e os sentimentos de
pertencimento e superação, dados demonstrados em pesquisas realizadas durante o andamento dos projetos.
Os custodiados também foram beneficiados com o desenvolvimento de projetos de qualificação profissional,
de esporte e cultura.
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A qualificação profissional propicia ao recuperando o aumento de novos conhecimentos, ampliação do
repertório sobre o mundo do trabalho e a melhoria da crença em sua recuperação. Os conteúdos de cultura e
de esporte possibilitaram ao interno o sentimento de pertencimento e melhora no convívio com quem está à
sua volta.
Sabendo da importância do papel do servidor no processo de recuperação da pessoa privada de liberdade foi
cocriado o “Diálogos Saudáveis”, um projeto para a formação em Comunicação Não Violenta a ser aplicado aos
profissionais que atuam nas unidades prisionais. Em parceria com a F.A.T.D. Consultoria e Gestão Empresarial e
a Coordenadoria da Região Central da SAP, a metodologia tem o intuito de criar um ambiente de resolução de
conflitos, melhorando o clima na rotina e promovendo o sentimento de bem-estar aos participantes.
Outro ponto de destaque foi a realização de um encontro virtual entre os gestores responsáveis pelos projetos
nas unidades prisionais, no qual participaram cerca de 50 servidores. Além da apresentação de diversos dados,
a conexão construída entre os presentes permitiu uma intensa troca de conhecimentos. Os convidados não só
trouxeram as experiências em torno de seus êxitos, mas também dividiram aprendizados de situações de
conflitos. Demonstrando o seu caráter especial, o momento acarretou o início de novas relações e conexões,
reforçando a importância da parceria.
Esse foi mais um ano no qual olhar para dentro das unidades prisionais e evidenciar as potencialidades nos
reeducandos foi necessário, destacando aqueles que possuíam alguma habilidade e tivessem competências
para guiar um projeto e conduzir grupos. Por sua vez, os reeducandos multiplicadores sinalizaram o aumento
da autoconfiança após serem escolhidos para essa tarefa.
O voluntariado seguiu mostrando sua força. Cerca de 150 pessoas dedicaram seu tempo para colaborar com a
execução de projetos. Destacam-se o “Paz no Coração, Liberdade na Prisão”, “Educação para a Paz” e o curso
de “Educação Emocional”. Essas são iniciativas que mais envolveram a participação de voluntários.
Os projetos replicados ajudaram a dar escala em formatos que já possuem uma metodologia aplicada e com
bons resultados comprovados. Em breve saberemos seu impacto na reincidência.
Muitas foram as ações em 2021 que promoveram oportunidades ao recuperando, atingindo pontos como
desenvolvimento pessoal e profissional dos beneficiários, focando a redução do reingresso desse público ao
sistema prisional.

Projetos em apoio às PESSOAS EGRESSAS

UNIÃO DE EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE PARA INCLUSÃO SOCIAL
Trabalho. Essa é a principal demanda, emergencial, da maioria das pessoas que passam pelo sistema prisional.
Todos nós precisamos gerar renda em nossas vidas, a diferença é que para aqueles que estiveram apartados
da sociedade, o trabalho se torna um meio de inclusão social, gerando uma sustentação emocional e
econômica, estando ligado a objetivos e realizações profissionais que podem abrir caminhos para um
recomeço.
O resgate da dignidade, o apoio à família e o aumento da crença em si é a percepção em comum apresentada
na contratação, e esses fatores podem impulsioná-los para possibilidades de desenvolvimento humano,
profissional e social.
A alta taxa de criminalidade que afeta a segurança, nossa qualidade de vida e até nossa autoestima enquanto
sociedade, não nos permite ignorar o fenômeno criminal. Nesse sentido, a questão penitenciária não pode ser
vista como um problema apenas do governo. Sua dimensão e complexidade necessita de uma ação integrada,
que reúna esforços de toda a sociedade e promova a reflexão e a discussão em seus diversos aspectos,
permitindo, assim, o encaminhamento de soluções
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Para as empresas que abrem as portas para as pessoas egressas, fica visível o compromisso social, a ação
cidadã e a consciência em relação aos que estão à margem da sociedade que, se não fossem vistos,
continuariam invisíveis, possivelmente em estado de maior vulnerabilidade ao crime.
Qual o valor de uma empresa que gera oportunidades para pessoas egressas prisionais? O que causam de
impacto social, ambiental e econômico? Essa mensuração é orientada pelo índice ESG "environmental, social
and governance" (ambiental, social e governança, em português), geralmente usado para avaliar as práticas
ambientais, sociais e de governança de uma instituição. Nesse sentido, uma empresa consciente reconhece e
potencializa seu valor enquanto agente na reversão dos dados, assegurando condições de efetiva reintegração,
o que implica criar alternativas para que as pessoas que foram encarceradas sejam reinseridas na sociedade e
no mundo do trabalho.
Segundo pesquisa da McKinsey & Company, as empresas que se preocupam com a inclusão social no mercado
de trabalho podem ter resultados financeiros de até 21% melhores em relação à companhias que não se
preocupam com o tema. Tornam-se mais valorizadas no mercado, contribuindo com seu papel social, gerando
oportunidades para as pessoas vulneráveis ao crime e colaborando para um ambiente mais seguro de se viver.
Há empresas que ficam receosas ao cogitar a possibilidade de contratar alguém que já foi preso. Porém, hoje
há organizações sociais, que o Instituto Ação Pela Paz investe, apoiando o empregador desde a seleção até o
momento que o candidato contratado se encontre adaptado às rotinas profissionais junto à equipe e suas
lideranças.
Esse trabalho acontece por meio do SEMEAR em São Paulo e de forma independente em outros estados.
Em 2021, além dos aprendizados junto aos parceiros que empregam pessoas que já passaram pelo sistema
prisional, o Ação Pela Paz investiu em organizações que visassem a geração de renda por meio da capacitação
profissional e empreendedorismo. Durante o monitoramento de projetos desse fim, foi percebido que ter um
pequeno negócio é uma saída emergencial que propicia uma sustentação emocional e financeira, mas nem
todas as pessoas dos grupos que acompanhamos possuem um perfil empreendedor.
Vale destacar que durante o projeto, além de capacitar é necessário o apoio psicossocial para os devidos
encaminhamentos das demandas específicas que auxiliam no desenvolvimento pessoal, engajamento ao
projeto e vínculo com o grupo, tornando mais perceptível as mudanças de comportamento entre o início e o
final das atividades.
Assim, a inclusão social no mercado de trabalho para o egresso do sistema prisional, deve ter a participação de
todos, desde a sua permanência no cárcere, preparando-os para a liberdade e ao mesmo tempo preparando a
sociedade para os recebê-los. Esta visão é complexa e deve ser sólida e contínua. Gradativamente, as empresas
passarão a implantar essa política em suas organizações como parte intrínseca dos seus negócios.
O Instituto Ação Pela Paz está de portas abertas para compartilhar os aprendizados, conhecer as experiências
de outras organizações e atuar junto na construção dessa rede de apoio, para que as pessoas egressas
prisionais tenham oportunidades de uma segunda chance em suas vidas. Se nos unirmos, quem sabe as
futuras gerações possam desfrutar de suas vidas de uma forma mais leve e com mais paz.
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VOCÊ PODE AJUDAR!
Gere uma VAGA DE
TRABALHO para quem
deseja mudar o rumo da
própria história. Apoie no
resgate da dignidade e na
reinclusão social de quem
busca uma nova chance.
Conte com a nossa rede de
parceiros ao longo do
processo de contratação:
contato@acaopelapaz.org.br
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IMAGENS DE 2021

1º Encontro dos Conselhos da Comunidade de São Paulo, promovido pelo SEMEAR

Projeto EDUCAÇÃO
PARA A PAZ

Encontro com gestores de unidades prisionais de São Paulo

Projeto ABIOSORVENTE, da
ONG Passarela Alternativa

PROJETO MONÇÕES no
CPP de Porto Feliz

CURSO DE MASSAS ARTESANAIS E
ANTEPASTOS (Instituto Responsa)
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Conclusão de curso
no Recomeçar

CAPACITAÇÃO FÊNIX
(Instituto Responsa)

Projeto RECEITAS
PARA A VIDA

CURSO DE CONFEITARIA
(Instituto Responsa)

GAMBITO DA RAINHA na
PF de Votorantim
Projeto MÚSICA PARA ALMA na
Penitenciária de Capela do Alto
SEMEANDO SONHOS EAD no
CDP Capela do Alto

PAZ NO CORAÇÃO na Penitenciária
Feminina de Votorantim

Reunião na Coordenadoria
Central da SAP

PAZ NO CORAÇÃO na Penitenciária
Feminina de Votorantim
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Desenvolvimento institucional
Novo site
Todo nosso conteúdo hoje está de
‘casa nova’. O site
www.acaopelapaz.org.br foi
totalmente repaginado, ganhando
materiais com enfoque para os
projetos apoiados. Além disso, o
endereço agora possui novas sessões e
funcionalidades que permitirão uma
experiência mais completa e intuitiva
ao usuário que busca informações
sobre as nossas atividades e a causa
que compartilhamos.

Ao longo de 2021, seguimos com diversos canais de
comunicação, levando informações ao público que
acredita na conjunção de esforços da qual fazemos
parte. Além disso, em 2022, os trabalhos se direcionam
no aprimoramento desses materiais e na expansão do
conteúdo para pessoas que ainda não tenham a
percepção da importância de se engajar nessa causa
pela redução da reincidência criminal no Brasil.

Mini-docs Olhar Mais de Perto
“Olhar Mais de Perto” é um espaço para conversas e
histórias de quem se preocupa com a questão da
reincidência criminal no Brasil. Por isso, essa sessão traz
a visão aprofundada e pessoal – como o próprio nome
sugere – de quem vive próximo à realidade das pessoas
privadas de liberdade e egressas do sistema prisional.
Os trabalhos foram iniciados em 2020, com RELATOS em
texto de vários personagens desse ecossistema social.
No mesmo ano, estreou o PODCAST apresentado por
Jayme Brasil Garfinkel, presidente e cofundador do Ação
Pela Paz, levando debates importantes ao público. Em
2021, o formato ganhou as telas de VÍDEO, com
pequenos registros audiovisuais que contam o impacto
de projetos na realidade de membros da sociedade civil,
Poder Público e instituições privadas.
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Vídeos disponíveis em nosso canal no YouTube
Clique aqui!

SEJA UM
INVESTIDOR do
ação PELA PAZ!
FAÇA SUA

DOAÇÃO
Ajude a manter
projetos que
apoiam a
diminuição da
reincidência
criminal no
Brasil!
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LINHA DO TEMPO
2015

2018

15/06: fundação do Instituto Ação Pela Paz.

FORTALECIMENTO de iniciativas de apoio
ao egresso por meio de investimento
social e mentoria à organização
Responsa, programa Recomeçar, da
organização Gerando Falcões.

Termo de Cooperação com o Tribunal de Justiça
de São Paulo, a Secretaria Estadual da
Administração Penitenciária, a Secretaria
Estadual de Planejamento e Gestão e o
Instituto Ação Pela Paz para implantação
do SEMEAR.
Atuação no estado de São Paulo

Investimento em 14 projetos sociais.
Atuação nos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Investimento em três projetos sociais.

2016

2019

Investimento em projetos sociais no Centro
de Ressocialização de Limeira (SP), por
meio do Conselho da Comunidade da
Vara de Execução Prisional do Município.

Termo de Cooperação entre a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) de
São Paulo via Coordenadoria de
Reintegração Social e Cidadania e o
Instituto Ação Pela Paz.

Desenvolvimento “Semeando Sonhos,
Colhendo Realidades”.

Termo de Parceria entre a AGEPEN (MS) e
o Instituto Ação Pela Paz.

Sistematização do SEMEAR.

Criação da plataforma online do projeto
“Semeando Sonhos, Despertando
Possibilidades” para formação de
multiplicadores.

Atuação no estado de São Paulo
Investimento em 10 projetos sociais.

2017

Atuação nos estados de São Paulo, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais e
Maranhão.

Início da atuação com egressos
prisionais pelo investimento social e
mentoria à Karine Vieira.

Investimento em 66 projetos sociais.

Atuação no estado de São Paulo
Investimento em 10 projetos sociais.
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2020
Início de projetos de visitas virtuais no
Maranhão, Rio Grande do Norte e Mato
Grosso do Sul.
Criação e divulgação da Política de Proteção
aos Vulneráveis.
INVESTIMENTO em 65 projetos.
Lançamento do podcast “Olhar Mais de Perto”.
Atuação nos estados de São Paulo, Rio Grande
do Norte, Minas Gerais, Pernambuco,
Maranhão, Alagoas e um projeto de nível
nacional.

2021
Replicação de projetos psicossociais
para privados de liberdade.
Fomento às APACs com recursos da
Porticus.
INVESTIMENTO em 163 projetos.
Novo site e comunicação com
conteúdo audiovisual.
Termo de Parceria com o DEPEN e
Universidade Mackenzie.
Projeto Semeando Sonhos no estado
de Mato Grosso.
Revisão das diretrizes e visão para o
planejamento estratégico.
Vínculos fortalecidos com as
unidades prisionais.
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BALANÇO FINANCEIRO 2021
Instituto Ação Pela Paz – IAP | CNPJ: 22.900.705/0001-06
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
Em reais

Ativo

Passivo

Circulante

R$ 5.680.441,48

Circulante

R$

216.350,82

Caixa e equivalentes de caixa

R$ 5.680.430,66

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

R$

215.337,40

Outros créditos

R$

Obrigações fiscais a recolher

R$

967,02

Contas a pagar

R$

46,40

Patrimônio líquido

R$ 5.642.743,59

10,82

Ativo não circulante
Imobilizado

R$

27.968,99

Patrimônio social

R$ 4.229.191,97

Computadores e periféricos

R$

23.410,85

Superávit acumulado

R$ 1.413.551,62

Equipamentos de comunicação

R$

65,99

Móveis e utensílios

R$

4.492,15

Intangível

R$

150.683,94

Software e licença de uso

R$

150.683,94

Total ativo

R$ 5.859.094,41

Total passivo do patrimônio social

R$ 5.859.094,41

Instituto Ação Pela Paz – IAP | CNPJ: 22.900.705/0001-06
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Em reais
Em operações continuadas
Receitas
Contribuições de patrocinadores

R$ 5.192.888,27

Despesas
Despesas com pessoal

(R$ 1.724.056,19)

Despesas com projetos

(R$ 1.904.708,36)

Despesas gerais e administrativas

(R$

Serviços de terceiros

(R$

Despesas e receitas financeiras

R$

200.503,61)
65.990,24)
115.921,75

(R$ 3.779.336,65)
Superávit do exercício

(R$ 1.413.551,62)
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Instituto Ação Pela Paz – IAP | CNPJ: 22.900.705/0001-06
Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Em reais
Patrimônio social

Superávit acumulado

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020

R$ 6.394.504,64

(R$ 2.165.312,67)

R$ 4.229.191,97

Transferência para o Patrimônio Social

(R$ 2.165.312,67)

R$ 2.165.312,67

-

-

R$ 1.413.551,62

R$ 1.413.551,62

R$ 4.229.191,97

R$ 1.413.551,62

R$ 5.642.743,59

Supertávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Instituto Ação Pela Paz – IAP | CNPJ: 22.900.705/0001-06
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Em reais

31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit em exercício

R$ 1.413.551,62

Depreciação e amortização

R$

74.452,90

R$ 1.488.004,52
Variações nos ativos e passivos
Aumento nas obrigações trabalhistas

R$

34.332,39

Obrigações fiscais a recolher

R$

12,98

Contas a pagar

(R$

3.329,01)

Caixa gerado nas atividades operacionais

R$ 1.519.020,88

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado

(R$

7.490,46)

Adições ao intangível

(R$

3.596,60)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

(R$

11. 087,06)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

R$ 1.507.933,82

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

R$ 4.172.496,84

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

R$ 5.680.430,66
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OBJETIVOS DO MILÊNIO

1

10

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

REDUÇÃO DAS
DESIGULADADES

Atacando fatores que
predispõem a criminalidade
com

Moralizando o tema
perante a sociedade e

elevação escolaridade,
qualificação profissional e
atendimento psicossocial.

ampliando oportunidades
concretas para inclusão
social e acesso aos
programas sociais.

16

17

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E
MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Conscientizando a todos
sobre direitos e deveres.
Aferindo o impacto das
iniciativas na reincidência
criminal.
Teoria da Mudança.

Moralizando o tema perante
a sociedade e ampliando

ESG:

Environmental, social
and corporate
governance
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oportunidades concretas
para inclusão social e
acesso aos programas
sociais.

ODS:

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

ONU:

Organização
das Nações
Unidas

nossos

PARCEIROS
O nosso trabalho é ancorado pelos nossos associados fundadores, investidores e os parceiros que
ajudam na realização de nossos projetos e ações:

Associados Fundadores:
Jayme Brasil Garfinkel
Porto Seguro
CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras)
Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)

Investidores Sociais (2021):
LV5 Investimentos e Participações Ltda.
BSocial – apoio capitação de recursos
Stiftung Auxilium – Porticus

Parceiros
AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) no Mato Grosso do Sul
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN)
Drauzio Varella
F.A.T.D. Consultoria e Gestão Empresarial
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC)
FUNAP (Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel)
Instituto Igarapé
Instituto Mánah de Desenvolvimento Humano
Universidade Mackenzie
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
Pares Empreendimentos Participações
Porticus
Secretaria de Segurança Pública (SESP) do Mato Grosso
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Mato Grosso do Sul (SEAP-MS)
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP-RN)
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Maranhão
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP)
Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco (SJDH PE)
Sociedade de Apoio ao Conhecimento e a Paz Interior
Sou Serviços de Informática em Educação Corporativa
Tribunal de Justiça de São Paulo

O NOSSO SENTIMENTO É DE GRATIDÃO
POR TODO APOIO DURANTE O ANO DE 2021.
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faça parte da

NOSSA REDE
Acreditamos que para conseguirmos a diminuição da
reincidência criminal precisamos da união de esforços de
todos, do Poder Público e da sociedade civil.
Se a causa desperta em você a vontade em participar,
venha transformar a sociedade apoiando a (re)integração
social das pessoas privadas de liberdade e egressas do
sistema prisional.

Seja nosso PARCEIRO como DOADOR,
PROPONENTE de PROJETOS ou
VOLUNTÁRIO!
Entre em contato pelo nosso e-mail:
contato@acaopelapaz.org.br e direcione a mensagem
para a diretoria executiva do Ação Pela Paz.
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ACOMPANHE TODAS AS
NOSSAS AÇÕES!
www.acaopelapaz.org.br

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Jayme Brasil Garfinkel
Lene Araújo de Lima
Rafael Damasceno Generoso
Solange Beatriz Palheiro Mendes
Patrícia Gonzalez de Souza
Maria da Gloria Faria

Adriana Pereira Carvalho Simões
Renata Paula Ribeiro Narducci
Claudio Marcio Romagnolo

EQUIPE
Jayme Brasil Garfinkel (presidente e cofundador)
Luiz Paulo Horta de Siqueira (diretor geral)
Solange Senese (diretora executiva e cofundadora)
Daniella Mateus (analista e líder de projetos)
Neuda Martins (coordenadora regional)
Rochelly Tatsuno (analista de projetos)
Kaio Nunes (analista de projetos)
Dayane Bento (analista de projetos)
Rosileia Pereira (analista administrativa financeira)
Marcos Ferreira (analista de comunicação)

CONTATO INSTITUCIONAL
Instituto Ação Pela Paz
www.acaopelapaz.org.br
contato@acaopelapaz.org.br
Facebook: fb.com/acaopelapaz
Instagram: @acaopelapaz
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/acaopelapaz
Rua Guaianases, 1281 - Campos Elíseos. São Paulo (SP). CEP: 01204-003
(11) 3019-3141
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www.acaopelapaz.org.br

Facebook: fb.com/acaopelapaz
LinkedIn: linkedin.com/company/acaopelapaz/
Instagram: instagram.com/acaopelapaz/

