MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
ASSESSORIA DE IMPRENSA EVENTO FINAL MAS ALLA DE LAS FRONTERAS
A AVSI Brasil (www.avsibrasil.org.br) é uma organização brasileira, sem fins lucrativos,
constituída em 2007, para contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que vivem
em situações de vulnerabilidade. Somos uma organização local vinculada ao contexto
internacional, por meio da parceria com a Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua no
Brasil desde os anos 80 e que estimulou a criação da AVSI Brasil.
As APACs são Organizações da Sociedade Civil que têm como objetivo a humanização
das penas privativas de liberdade e a promoção dos direitos humanos das pessoas privadas de
liberdade. O projeto Más Allá de Las Fronteras promove a expansão desta metodologia para a
América Latina, no especifico no Chile, no Paraguai e na Costa Rica
Um dos principais aspectos ligados à dificuldade de ressocialização diz respeito ao
preconceito da sociedade em relação aos condenados e também com as APACs. Neste contexto
Para tanto, será realizado o seminário com o intuito de fortalecer a metodologia APAC com a
presença de representantes do setor público e privado, além da presença de representantes de
instituições internacionais, estruturas carcerárias tradicionais de Chile, Costa Rica, Paraguai e
Brasil.
A AVSI Brasil convida empresas com comprovada experiência em ASSESORIA DE
IMPRENSA para apresentar propostas de divulgação impressa e on line, nos principais jornais
locais e nacionais, sobre evento que será realizado no dia 5 de maio em Belo Horizonte.
O período da consultoria terá início em 29 de abril e finalizará no dia 10 de maio.
Interessados devem enviar currículo ou portfólio via e-mail para david.scalabrini@avsi.org até
14 de abril, e o assunto do e-mail: ASSESSORIA DE IMPRENSA Evento Mas alla de Las Fronteras.
Durante o processo de seleção, apenas uma empresa será selecionada para executar os serviços
de acordo com o método de Seleção Baseado nas Qualificações do Consultor (SQC).

Belo Horizonte/MG, 07 de abril de 2022.

