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Com iniciativa do Projeto "MP Restaurativo e a Cultura de Paz", o Ministério Público do Estado do
Paraná, em parceira com a Associação dos Magistrados Brasileiros, promoverá na próxima
sexta-feira no dia 20 de novembro, às 09 horas, a teleconferência com o professor Howard Zehr: 10
anos de Justiça Restaurativa no Brasil.
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O aniversário dos 10 anos da Justiça Restaurativa no Brasil é um convite para celebrar,
compartilhar e dar visibilidade ao movimento restaurativo brasileiro. O palestrante, Howard Zehr,
começou como um profissional e teórico da Justiça Restaurativa no final dos anos 70. Levou
centenas de eventos sobre o tema para mais de 25 países, incluindo treinamentos e consultas sobre
Justiça Restaurativa. Seu impacto foi especialmente significativo nos Estados Unidos, Brasil, Japão,
Jamaica, Irlanda do Norte, Grã-Bretanha, Ucrânia, e na Nova Zelândia. Este último país citado
reestruturou seu sistema de Justiça Juvenil em uma abordagem restaurativa focada na família.
Escritor, editor, palestrante, educador e fotojornalista, Zehr atuou ativamente como mentor de outros
líderes desse tema. Mais de 1.000 pessoas fizeram cursos e workshops intensivos com a temática,
muitos dos quais conduzem suas próprias organizações com foco em Justiça Restaurativa.
Entre 2008 e 2011, participou no Grupo Consultivo de Vítimas da Comissão de Penas dos EUA.
Howard atua em vários outros conselhos consultivos. Em 2013, afastou-se do ensino em sala de
aula e tornou-se codiretor com o Carl Stauffer do novo Instituto Zehr para a Justiça Restaurativa.
Para realizar sua inscrição e obter mais informações clique aqui.
Saiba mais sobre o Projeto "MP Restaurativo e a Cultura de Paz"
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