
 

_________________________________________________________________________________________   
1 

     TPRF- The Prem Rawat Foundation 
Fundação Prem Rawat - Dignidade,Paz e Prosperidade 

                       www.tprf.org 

 

 
A Fundação Prem Rawat e a GTL juntam-se para levar o PEP 

 a Estabelecimentos Prisionais, aumentando o sucesso da 
reentrada de reclusos na sociedade e reduzindo a reincidência 
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O Programa de Educação para a Paz da Fundação Prem Rawat complementa a missão 
da GTL de dar acesso a programas que melhorem a postura dos reclusos não só dentro 
da prisão, mas também depois de libertados. 
 
 
A GTL e a Fundação Prem Rawat (TPRF) anunciaram hoje que se associaram para 
oferecer o Programa de Educação para a Paz da TPRF em tablets inspiradores para 
reclusos da GTL. 
 
A GTL, líder na tecnologia prisional com três décadas de experiência, está na vanguarda 
dos programas em tablets para reclusos. O tablet inspirador, um dispositivo resistente 
concebido para o espaço prisional, permite aos reclusos terem pequenas áreas seguras 
de escolha e responsabilidade que normalmente não estão disponíveis durante a 
reclusão. Ao providenciarem cursos de educação, possibilidades de procura de emprego 
e programas como o Programa de Educação para a Paz, a GTL ajuda os reclusos a 
estimularem as suas mentes, a alargarem os seus horizontes e a prepararem-se para 
uma reentrada bem-sucedida depois de libertados. 
 

https://www.gtl.net/
http://www.tprf.org/
https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
https://www.gtl.net/gtl-tablet-solutions/
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A TPRF, uma entidade sem fins lucrativos focada em levar paz e dignidade ao mundo 
pessoa a pessoa, oferece o Programa de Educação para a Paz. Esta série de workshops 
explora o significado da paz pessoal, com cada sessão a ajudar os participantes a 
descobrirem os seus próprios recursos interiores, para viverem vidas mais preenchidas. 
Cada sessão centra-se em material e excertos de vídeo retirados de Palestras de Prem 
Rawat. As sessões apresentam 10 temas inspiradores: Paz, Apreciação, Força Interior, 
Consciência de Si Próprio, Clareza, Compreensão, Dignidade, Escolha, Esperança e 
Contentamento.  
 
Milhares de pessoas em mais de 80 países em todo o mundo já beneficiaram do 
Programa de Educação para a Paz. Ao levar a educação para a paz a estabelecimentos 
prisionais nos EUA, a GTL junta-se a outras instituições tais como universidades, 
empresas e centros de tratamento da toxicodependência, que disponibilizam cursos que 
dão um renovado sentido de vida e de paz a pessoas afetadas por desafios intensos. 
 
“A reabilitação de reclusos pressupõe proporcionar apoio e manter a dignidade,” disse o 
Dr. Turner Nashe, Vice Presidente Sénior para os Programas Educacionais da GTL. “De 
forma a prosseguir um propósito maior, os estabelecimentos prisionais precisam de ter 
iniciativas com vista a reduzir a reincidência e a ajudar os reclusos a seguirem um 
caminho diferente e melhor. Esse caminho começa durante a reclusão ao facilitar aos 
reclusos o acesso à educação, formação, comunicação e a programas que lhes deem as 
ferramentas necessárias à reentrada na sociedade com dignidade. Este programa vai 
encorajara um melhor comportamento e à tomada consciente de decisões, tanto dentro 
dos estabelecimentos prisionais como depois de libertados.” 
 
“O Programa de Educação para a Paz muda a equação para os reclusos ao colocá-los 
em contacto com eles próprios,” disse Linda Pascotto, administradora da TPRF. “O 
notável sentido de esperança e possibilidade interior que eles descobrem durante as 
sessões ajuda-os a cultivarem vidas mais pacíficas, tanto atrás das grades como cá fora. 
Estamos entusiasmados com o facto desta parceria poder levar a educação para a paz a 
mais pessoas.” 
 
Os programas disponibilizados pela TPRF e pela GTL dão aos reclusos recursos que 
mudam as suas vidas. Focados no objetivo final de reduzir a reincidência, programas 
como o Programa de Educação para a Paz e outras soluções disponibilizadas no tablet 
inspirador para reclusos oferecem um caminho que os ajuda a serem bem-sucedidos na 
sua reentrada na sociedade. 
 
 
 
Sobre a GTL 
 

A GTL lidera os campos da tecnologia, educação e informação prisionais, bem como 
serviços de pagamento governamentais, com soluções visionárias que se integram na 
perfeição para oferecer segurança, valor financeiro e eficiência operacional, ao mesmo 
tempo que ajudam na reabilitação dos reclusos. Enquanto líder reconhecido do mercado,  

https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
http://www.premrawat.com/
http://www.premrawat.com/
https://www.gtl.net/
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a GTL disponibiliza serviços a mais de 2 milhões de reclusos em mais de 2.500 
estabelecimentos prisionais nos EUA e Canadá, incluindo 29 departamentos prisionais 
americanos, o Distrito de Columbia e de Porto Rico. A GTL tem sede em Falls Church, na  
Virgínia, e está presente em toda a América do Norte. Para saber mais sobre a GTL, visite 
o site http://www.gtl.net ou sites de redes sociais como o Facebook,Twitter, 
LinkedIn e YouTube. 
 
 

Sobre a TPRF 

Criada em 2001, a Fundação Prem Rawat trata das necessidades humanas fundamentais 
de comida, água e paz. Através de uma série de programas e iniciativas, a fundação sem 
fins lucrativos dedica-se a ajudar a construir um mundo em paz, uma pessoa de cada vez, 
para que todos possam viver com dignidade, paz e prosperidade. O Programa de 
Educação para a Paz beneficiou diversos participantes em 85 países e a Fundação 
disponibiliza o programa de forma gratuita. Saiba mais em http://www.tprf.org ounas redes 
sociais: Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. 
 
 

https://www.gtl.net/
http://www.facebook.com/GTLGlobalTelLink
http://www.twitter.com/GTLCorporate
https://www.youtube.com/channel/UC-giUPqdcMggVcmZ6tpHE5g
http://www.tprf.org/
https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
http://www.tprf.org/
http://www.facebook.com/PremRawatFoundation
http://www.instagram.com/premrawatfoundation
https://www.youtube.com/channel/UCYBn8JI27smbS9sJzCoJrxw
http://www.twitter.com/tprf

