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HORIZONTE
Minas Pela Paz investe na
qualificação e na oportunidade
de trabalho para a recuperação
de detentos e a redução da
criminalidade em Minas Gerais

“EU SOU MINAS PELA PAZ”
Para os próximos anos, as perspectivas são de uma atuação cada vez mais
sistêmica e integrada, com foco na construção de soluções de forma conjunta
e no fortalecimento da educação, esporte e cultura para a prevenção da
criminalidade.
Cledorvino Belini
Presidente da Fiat-Chrysler na América Latina e presidente do Minas Pela Paz

A questão da violência preocupa todos os segmentos da sociedade, incluindo
o governo e o mundo empresarial. Esse consenso é um facilitador do trabalho
de mobilização, que é a grande missão do Minas pela Paz e que vem sendo
cumprida com competência e sucesso.
Olavo Machado Júnior
Presidente do Sistema Fiemg e vice-presidente do Minas Pela Paz

Trabalhamos para o progresso do nosso Estado, gerando emprego e renda para o
nosso povo. E, com o Minas Pela Paz, nos comprometemos com uma sociedade
mais justa e digna e fazemos parte de um projeto que visa ao bem comum e à
responsabilidade social.
Aguinaldo Diniz Filho
Diretor-presidente da Cedro Textil

O Minas Pela Paz consolida a presença da iniciativa privada em projetos
estruturantes de desenvolvimento social com ênfase no atendimento e na inserção
de pessoas em situação de vulnerabilidade social, considerando aspectos críticos,
como a violência e a criminalidade, tão marcantes na vida atual.
Alexandre de Campos Lyra
Diretor Geral da Vallourec Tubos do Brasil S.A.

O Conselho Estratégico da Fiemg, com o proposito de criar melhores condições
para o desenvolvimento empresarial em Minas Gerais priorizou Segurança Pública
e Educação como temas de trabalho. Tenho imensa satisfação em ver este
trabalho se consolidando e sendo uma contribuição concreta do setor privado
para a criação de uma sociedade mais justa e melhor.

A Gerdau respeita e acredita no trabalho desenvolvido pelo Minas pela Paz
em prol da defesa social. A nossa parceria representa uma importante união
de forças, a qual reitera o compromisso conjunto em relação à geração de
oportunidades e reintegração social.

Betania Tanure
Professora PUC e coordenadora do Conselho Estratégico da Fiemg

Manoel Vitor de Mendonça Filho
Vice-presidente da Operação de Negócios Brasil da Gerdau

Francisco Sérgio Soares Cavalieri
Presidente do conselho de administração da Ale Combustíveis e vice-presidente de
sustentabilidade da Fiemg

“O Minas Pela Paz é uma iniciativa que impulsiona o desenvolvimento social
do estado e preza pela qualidade de vida das pessoas. A AngloGold Ashanti é
parceira desta instituição, pois acredita na possibilidade de construirmos, juntos,
uma nova história”.
Helcio Guerra
Vice-presidente Sênior Américas da AngloGold Ashanti

Compartilhamos a visão com o Minas Pela Paz de que as soluções legítimas
e sustentáveis são encontradas a partir da realização de projetos e ações
construídos coletivamente na busca por uma sociedade mais justa.
Jefferson De Paula
CEO da ArcelorMittal Aços Longos Américas

Toda iniciativa que estimule a parceria do setor privado com o setor público
terá sempre um potencial de desdobramento positivo para o Estado e o país.
No caso do Minas Pela Paz, essa contribuição torna-se ainda mais relevante, à
medida que o foco é contribuir para o combate à violência.
Otávio Marques de Azevedo
Presidente da Andrade Gutierrez

A Cenibra engajou-se no Minas pela Paz por vários motivos. O mais importante
deles é que uma empresa efetivamente cidadã deve militar cada dia pela causa da
paz social, entendida no seu sentido mais pleno e mais profundo. A paz social é um
bem coletivo, ou todos a alcançamos ou ninguém a possui.
Paulo Brant
Diretor-presidente da Cenibra

A Samarco acredita que o papel de uma empresa vai além da sua contribuição
econômica. As organizações são atores sociais com uma função importante no
desenvolvimento sustentável dos locais onde estão inseridas. O Minas pela Paz é
um exemplo da concretização dessa nossa visão.
Ricardo Vescovi de Aragão
Diretor-presidente da Samarco

A iniciativa do Minas Pela Paz está alinhada a um dos valores do grupo Algar, que
é a Crença no Brasil. Temos em nosso DNA a preocupação com a sociedade e
em contribuir para a transformação do país em um lugar que garanta cidadania e
qualidade de vida.

Somos uma empresa-sócia patrocinadora do Minas Pela Paz, que promove e
integra projetos de sucesso desenvolvidos por entidades, empresas e governo,
implantando as melhores práticas para combater o aumento da violência.

Luiz Alberto Garcia
Presidente do Conselho de Administração do grupo Algar

Rubens Menin Teixeira de Souza
Presidente da MRV Engenharia

O Minas Pela Paz agradece ao Studio Cerri pela produçào das imagens de seus Conselheiros.

Se quisermos uma sociedade melhor, é indispensável o envolvimento e a
participação dos empresários na solução dos problemas do Brasil. É fundamental
que isso se dê de forma organizada e em parceria com os poderes constituídos,
como fazemos no Minas Pela Paz.

EDITORIAL

A habilidade de se reinventar é uma das marcas próprias de quem já amadureceu. Da mesma forma,
reconhecer que ainda há – e haverá – sempre muito a evoluir, já que o mundo gira, a cultura se transforma, as pessoas mudam. Assim, entendemos o momento do Minas Pela Paz, que, por uma decisão
estratégica, começa a promover mudanças em sua própria forma de atuar.
A primeira delas passa pela gestão. Foi criado um novo núcleo de trabalho, o de Desenvolvimento Social, que foca suas atividades nas iniciativas de comunicação da entidade e na implantação de projetos
educacionais, esportivos e culturais. A ideia é contribuir para a formação de cidadãos melhores e, consequentemente, reduzir os índices de criminalidade. O trabalho desse núcleo vem apoiar o de Defesa
Social, que abraça os programas – atualmente em vigor – que se colocam na missão de combater a
violência e promover a reinserção de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho.
Entretanto, não há mobilização social sem o incremento das iniciativas de comunicação e relacionamento. São, então, crescentes os esforços neste sentido, visando à aproximação do Minas Pela
Paz de seus públicos. O desejo é ampliar parcerias e engajamento, fortalecer a presença do Minas
Pela Paz na discussão das políticas públicas voltadas à segurança do cidadão e fazer o que nos cabe
dentro do claro propósito de darmos voz à sociedade.
É nesse contexto que se apresenta esta primeira edição da revista Minas Pela Paz. Com periodicidade semestral, é um veículo dedicado aos nossos programas, trazendo ao seu conhecimento os
resultados alcançados, destacando as parcerias realizadas e falando de nossos desafios – sempre
como um convite à sua participação cidadã. Empresas voluntárias, diretores e conselheiros voluntários, nos apresentamos a você como um instrumento de mobilização popular. Muito prazer, somos
o Minas Pela Paz.
Dentro desse novo cenário, a Leo Burnett Tailor Made, agência de publicidade recém-incorporada
ao quadro de sócias-parceiras do Minas Pela Paz, se propôs a recriar nossa identidade. Do triângulo
vermelho da bandeira de Minas Gerais, surge, em origami, a pomba da paz como elemento catalisador dos esforços que visam à prevenção e redução da criminalidade, ao enfrentamento da violência
e à melhoria da qualidade de vida.
Temos um sonho desafiador de transformação, mas o chamado que se faz é para que você também
dê sua contribuição. A primeira delas, desvestindo-se de preconceitos e se abrindo para novas possibilidades. É hora de você também se reinventar, rever arranjos e crenças, mudar posicionamentos.
Afinal, “Minas Pela Paz – Juntos, a gente faz”.

Marco Antônio Lage, diretor-coordenador do Minas Pela Paz

Claudio Belli/Valor/Folhapress
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Minas Pela Paz é resultado do esforço de empresas privadas em
trabalho conjunto com poder público e sociedade
O Instituto Minas Pela Paz foi constituído em fevereiro de 2007 como
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). Tem
como sócios-fundadores o Sistema
Fiemg e as empresas Fiat do Brasil, Algar, AngloGold Ashanti, Cenibra, Cedro
Têxtil, Gerdau, Samarco, Usiminas e
Vallourec. Atualmente, conta também
com 26 sócios-parceiros.

A fundação da entidade marca a institucionalização de um esforço iniciado em
2005, no âmbito do Conselho Estratégico da Fiemg, formado por presidentes das principais empresas de Minas
Gerais. O foco era pesquisar, debater
e buscar soluções para a prevenção e
o enfrentamento da criminalidade em
Minas Gerais.
Como parceiro do Estado, o Minas
Pela Paz se vale da capacidade do setor privado de estabelecer e cumprir
metas, planejar e executar, com agi-
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lidade, programas e ações. O 181 Disque
Denúncia, criado em 2007, por exemplo,
coincidiu com o período de desenvolvimento dos objetivos estratégicos da entidade, como lembra o seu gestor Maurílio
Pedrosa. “Em um prazo de apenas quatro
meses, a partir da decisão do governo estadual de acolher nossa proposta de implantar o 181, adquirimos o software e o
adaptamos às condições de Minas Gerais,
treinamos os atendentes e colocamos o
serviço em operação.”
O lançamento do 181 (leia mais na página
24) também demonstrou a capacidade
de mobilizar parceiros no setor privado. A
campanha de divulgação foi, em sua maior
parte, paga por doações e franqueada por
empresas de comunicação. Essa experiência se repetiu na campanha de conscientização sobre os danos causados pelo
consumo de crack, denominada Crack
destrói, veiculada no segundo semestre
de 2011, em diferentes mídias, como rádio, TV, jornal impresso, backbus, abrigos
de ônibus e outdoors.
Os integrantes do Conselho Deliberativo do Instituto Minas Pela Paz, formado por representantes da Fiemg e de
empresas-sócias, junto aos membros
da diretoria, se dedicam à entidade sem
remuneração. Atualmente, o presidente
do Grupo Fiat-Crysler para a América
Latina, Cledorvino Belini, é o presidente do Conselho Deliberativo, e Marco
Antônio Lage, diretor de Comunicação
e Sustentabilidade da Fiat-Crysler, é o
diretor-coordenador da entidade.

Principais linhas
de atuação
181 Disque Denúncia:
importante ferramenta para a promoção
da segurança e a redução de crimes em
Minas Gerais.

Programa Regresso:
foca na diminuição da reincidência
criminal por meio da inclusão social do
egresso, capacitando-o para o seu
retorno ao mercado de trabalho.

Projeto Além dos Muros:
trabalha os desafios da disseminação do
Método Apac de recuperação de
condenados a penas privativas de
liberdade a partir da aliança entre
entidades públicas e privadas.

Projeto Acervos Museológicos:
visa capacitar educadores como
agentes culturais, os quais devem
multiplicar o conhecimento adquirido e
levar estudantes de escolas municipais
para espaços culturais.

Projeto Trampolim:
oferece cursos de profissionalização
a adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa e oportunidades
de emprego formal.

Nas próximas páginas, você terá a oportunidade de conhecer
melhor os resultados do trabalho desenvolvido. Acompanhe!

C

REINTEGRAÇÃO SOCIAL

ONSTRUINDO
UM NOVO
FUTURO
A oferta de trabalho, o atendimento
mais humanizado e o desenvolvimento
da cidadania por meio da educação
mostram que o Método Apac é uma
alternativa para a recuperação e a
inclusão social de detentos
No início dos anos 2000, a promotora Tereza Cristina
do Amaral Barroso se dizia frustrada com a carreira que
abraçara. O seu papel era obter as condenações mais
rigorosas possíveis. Desse modo, protegia a
sociedade e, por meio do cumprimento da pena,
impunha ao réu a lição de que o crime não compensa,
dando-lhe a oportunidade de ser um “homem de bem”
quando recuperasse a liberdade. No entanto, as
condições dos presídios eram totalmente
desfavoráveis à recuperação dos condenados.
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forma pouco sistematizada, as Apacs calculam que
a taxa de reincidência criminal de seus egressos
varia entre 10% a 15%, contra uma estimativa de
70% a 80% no sistema prisional comum.

Tereza Cristina se convenceu dessa realidade
quando assumiu, em 2003, o posto na Comarca
de Pouso Alegre, na região Sul de Minas Gerais.
Na superlotada cadeia pública, o que se via era
a degradação moral e física dos assistidos – a
ponto de se contar, na época, um homicídio por
semana no local. Assim, a perspectiva pedagógica da pena não tinha chance em um ambiente de
violência, corrupção e desordem onde imperava a
“lei do mais forte”.
Essa história explica o motivo pelo qual o principal impulso para a criação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de
Pouso Alegre não veio de militantes de direitos
humanos, de advogados ou mesmo de um juiz,
mas sim de uma integrante do Ministério Público – tido como o acusador e titular das ações
penais. Dois anos antes, Tereza Cristina havia assistido, a convite do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, à palestra de Mário Ottoboni, advogado
paulista militante da Pastoral Carcerária e criador
do Método Apac. A partir do conhecimento que
adquiriu, ela decidiu levar adiante o projeto e não
perder tempo na nova comarca.
Para alcançar o objetivo, a promotora convocou
o padre Mário Borghi para liderar a tarefa e, em
poucos meses, o Método Apac começou a ser

aplicado em uma garagem de ônibus desativada. As instalações eram inadequadas, o funcionamento dependia da colaboração da Polícia Civil e contemplava apenas 20 presos em regime
aberto. No entanto, dez anos depois, após muitos
investimentos e trabalho, instalada no Centro de
Reintegração Social (CRS), com 200 vagas para
os três regimes de execução penal, a Apac de
Pouso Alegre tornou-se um exemplo.

Trabalho que enobrece
Juntar cacos. Essa é a primeira tarefa determinada aos condenados que chegam ao regime fechado da Apac de Pouso Alegre. O recuperando,
como o preso é chamado no Método Apac, recebe uma base plana de madeira com um desenho
feito a lápis. Ele deve preencher os espaços entre
as linhas com pedaços de pastilhas de cerâmica e
de vidro espelhado. O objetivo é que, em até 30
dias, ele consiga produzir um mosaico.
Muito mais do que uma peça de artesanato e
decoração, o resultado tem um sentido na pedagogia da Apac. A comparação é com a vida do
próprio condenado, construída em partes ao co-

“

O que salta aos olhos de quem visita o local é a
limpeza, a organização, a disciplina e a ausência
de armas de fogo, algemas ou cassetetes. Há outras qualidades ainda mais convincentes em relação aos presídios comuns. Primeiramente, o custo. Na média, o Estado repassa R$ 650 por mês
para a manutenção de cada preso. Nos presídios
tradicionais de Minas Gerais, o dispêndio mensal
médio per capita é de R$ 2 mil, ou seja, aproximadamente o triplo. Nas Apacs, a diferença se deve,
em boa parte, à participação de voluntários e ao
engajamento dos presos em vários serviços, como
vigilância, limpeza e preparação das refeições.

A gente tem de
entrar aqui com
muita luz e fé.
O trabalho voluntário
é como a doação de
um alimento
espiritual

Contudo, o que faz o Método Apac se apresentar
como alternativa viável ao sistema de prisão convencional do Brasil é a capacidade de recuperação
do condenado, que quebra o círculo vicioso do crime, da condenação e da reincidência. Embora de

Josinelda, voluntária

”

meter o crime. Agora, no cumprimento da pena,
ele precisa rearranjá-las para criar um homem
novo e útil para a sociedade.
O superintendente-geral da Apac de Pouso Alegre, Rogério Barroso, defende que o recuperando
precisa ir além do sentimento de arrependimento
e da saída definitiva do crime – deve se tornar
uma pessoa construtiva. Não é por acaso que a
produtividade é uma marca da Apac local. Em um
espaço de 17 hectares, os recuperandos fazem
diversos trabalhos direcionados aos setores primário, industrial e de serviços.
Graças à atividade agrícola, a unidade é autossuficiente em leite (120 litros por dia), carne (suínos e
bovinos), feijão (150 sacas por ano) e café (30 sacas
por ano e torrefação própria). Também são produzidas 150 toneladas anuais de silagem de milho para
alimentar porcos, bois de corte e vacas leiteiras.
A redução dos gastos com a compra de alimentos,
combinada com a venda de serviços e produtos em
outras frentes, permite investimentos na infraestrutura e na diversificação das atividades da Apac. Dessa forma, foi possível adquirir um trator com implementos, um caminhão-baú e cinco veículos menores
para a frota da entidade.
Mas os benefícios gerados por meio do trabalho
dos detentos ultrapassam os muros da Apac. A
padaria, por exemplo, além de suprir o consumo interno, coloca diariamente cinco mil pães
no mercado local, um volume que muitos estabelecimentos de Belo Horizonte não conseguem
atingir. A satisfação pela qualidade do produto é
também reforçada pelos fiscais da Vigilância Sanitária Municipal de Pouso Alegre, que consideram a padaria uma das mais higiênicas da cidade.
As oficinas de funilaria e pintura da Apac, por sua
vez, prestam serviços para empresas particulares e o Estado, como a recuperação de viaturas
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do sistema prisional, enquanto os detentos que
trabalham na marcenaria são responsáveis pela
reforma de conjuntos de mesas e cadeiras de escolas de Pouso Alegre.
O trabalho realizado pelos 186 recuperandos da
Apac de Pouso Alegre, além de ajudá-los em sua
inclusão social, implica um custo menor para o Estado. As receitas próprias, que cobrem aproximadamente 60% do orçamento, ajudam a manter a
infraestrutura do local, bem como o atendimento
médico, odontológico, psicológico e jurídico prestado ao grupo.
A pedagogia da produção tem implicações, inclusive, nas visitas de familiares, ocorridas aos
domingos. No regime fechado, em vez de pesar
no orçamento da família com encomendas de guloseimas e artigos de higiene pessoal, o preso é
quem deve comprá-los na cantina da Apac para
serem entregues à esposa e aos filhos, durante os
encontros. Para isso, cada um deles tem o crédito
de R$ 80 por mês, chamado de bolsa-educação,
vinculado aos serviços prestados e à frequência
às aulas ministradas nas oficinas.

A participação e o envolvimento dos detentos
em diferentes tarefas permitem ainda conexões
com outros elementos do Método Apac, como
a solidariedade, traduzida em “recuperando ajuda recuperando”. Robson Fernandes, condenado
a 11 anos e dois meses de reclusão, sabe bem
da importância desse ato. Trabalhando como pedreiro no Centro de Reintegração Social (CRS),
ele conseguiu um adiantamento para poder comprar materiais de construção para a reforma de
sua casa, no bairro São Geraldo, onde moram a
esposa Benice e os três filhos. Para começar a
obra, ele contou com a ajuda de três colegas que
cumprem a pena em regime semiaberto. “Nunca
imaginei que a Apac nos ajudaria tanto. Toda vez
que chego à obra para ajudar e vejo a casa ficando pronta, começo a chorar”, exclama Benice.
Inclusão social
A ideia da construção social para recuperar o criminoso é recorrente na história das Apacs. E costuma ser mais viável economicamente que nos
cárceres convencionais. O Centro de Reintegração
Social (CRS) da Apac de Paracatu, na região Noroeste do Estado, foi inaugurado em maio de 2010,
após seis anos de mobilização, com o apoio do juiz
João Ary Gomes, da prefeitura, de igrejas, associações, empresas privadas e voluntários.
O presidente da entidade, Eurípedes Tobias, destaca o baixo custo da obra, que não alcançou R$ 2
milhões, sendo R$ 1,4 milhão de verbas orçamentárias do Governo de Minas Gerais e o restante
doado por empresas e instituições da cidade. Com
esse investimento, foram construídas 158 vagas,
distribuídas entre os três regimes de execução penal, além de um auditório e salas para as oficinas.

Com o auxílio dos recuperandos da Apac Pouso Alegre,
Benice está realizando o sonho de ter sua casa própria

O arranjo que possibilitou esse ganho econômico
teve importante repercussão no funcionamento do
CRS. A edificação foi feita por meio de contratação
direta de mão de obra local e do trabalho de presos da então cadeia pública da cidade. Alguns desses profissionais continuaram a trabalhar na Apac,
como o mestre de obras Silas Porfírio de Araújo, que
se tornou gerente administrativo do CRS. Grande
parte dos recuperandos empregados na construção e treinados em ofícios, como o de pedreiro,
encanador, serralheiro e eletricista, também passaram a ocupar as novas instalações. A produção de
portões, esquadrias e blocos de cimento foi feita no

próprio local, dando forma às bases de oficinas que
se encontram hoje em funcionamento no Centro.
O processo de formação profissional para a construção do CRS foi uma ponte para a inserção futura dos apenados no mercado de trabalho, na
medida em que progrediam no cumprimento da
pena. Atualmente, 36 recuperandos estão empregados, com carteira assinada, em panificadoras, na construção civil, em faculdades e em
serviços da Prefeitura Municipal.
A experiência em Paracatu prova que é possível
recuperar até mesmo aqueles com um histórico
de mau comportamento no sistema prisional comum. É o caso de Diego Araújo Santos. Condenado a 10 anos por tentativa de latrocínio, ele

deve sua admissão na Apac ao voto de confiança
do juiz João Ary Gomes contra o parecer da promotoria, diretoria, psicóloga e assistente social da
cadeia pública municipal, que duvidaram de sua
adaptação ao novo modelo prisional. Diego trabalhou na construção do CRS como eletricista,
bombeiro hidráulico, pintor, serralheiro e marceneiro e, hoje, cursa o terceiro período de Direito.
Na opinião de Eurípedes, essa mudança de atitude se deve, especialmente, à oportunidade dada
aos condenados na construção da Apac alinhada
ao envolvimento da comunidade local. “Se não
tivéssemos voluntários e dependêssemos apenas do trabalho de funcionários remunerados, o
CRS viraria uma cadeia comum. O recuperando
precisa de uma ligação com a vida lá fora, para
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onde ele vai voltar um dia, e de exemplos de bons
cidadãos que lhe apontem outro caminho. Isso
começou na obra, em que até o engenheiro responsável era voluntário”, acredita.
Essa contribuição espontânea, sem remuneração, no
entanto, não se confunde com amadorismo. Em Paracatu, por exemplo, o candidato a voluntário passa
por um curso que soma 13 encontros semanais
dentro do CRS. Conhece integralmente o Método
Apac, convive com os condenados, funcionários e
voluntários mais experientes e recebe orientações
sobre vestuário, linguagem e postura que deve
evitar no relacionamento com os recuperandos.
O interesse crescente dos moradores de Paracatu pelo voluntariado mostra que as regras rígidas
e claras dão credibilidade à Apac. Recentemente,
foi formada uma terceira turma, com 30 pessoas,
que vai se unir aos 35 voluntários em atividade.
Maria Geralda da Silveira Carvalho é uma delas.
Há três anos, ela ensina os mais de 50 recuperandos do regime fechado a confeccionar tapetes
e roupas em linha, tricô e cordões, os quais são
vendidos na Casa de Cultura e na feira semanal
de artesanato da cidade. Curiosamente, em 30
anos de ofício, essa foi a primeira experiência
de Maria Geralda como professora. “Cedi à insistência de uma amiga que já prestava serviço
voluntário na Apac. Sou perfeccionista, não gosto
de coisa malfeita. Por isso, me surpreendi com o
interesse e o capricho deles”, ressalta.
Recuperação humanizada
O princípio do voluntariado no Método Apac é
“o amor ao próximo”. Só esse sentimento pode
justificar a ajuda, sem compensações materiais,
aos recuperandos. O presidente da Apac de Lagoa da Prata, no Oeste de Minas Gerais, Francisco José de Miranda, observa que quase todos os
20 voluntários que cedem seu tempo e trabalho
no local possuem baixa renda. “São pessoas que
poderiam se esquivar, alegando que, tendo muito
pouco para si, nada poderiam oferecer”, avalia.
Para o presidente, a religião costuma ser uma explicação para essa atitude inversa. A dona de casa
Josinelda Honorato, de 51 anos, casada com um
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O princípio do
voluntariado no Método
Apac é “o amor ao
próximo”. Só esse
sentimento pode
justificar a ajuda, sem
compensações materiais,
aos recuperandos.

”

comerciante da cidade, confirma essa visão. Ela se
tornou voluntária há dois anos, após perder o neto.
“Depois de perder o amor da minha vida, comecei
a rezar e pedir a Deus que me desse um trabalho em que eu não ganhasse dinheiro, mas que me
ajudasse a seguir. Um dia, na missa, o padre avisou
que haveria um curso para voluntários na Apac.
Percebi que Ele atendia às minhas preces. Participei do treinamento, e todo o amor que tinha pelo
meu neto passei para os recuperandos.”
Josinelda auxilia na cozinha do CRS e está sempre
presente nos dias de visita familiar. Procura saber
do que eles precisam e contribui levando material
de higiene, como sabonete, creme dental e roupas. Mas, em sua opinião, a principal necessidade
deles não é a material. Por várias vezes, a dona
de casa foi ao encontro de famílias que tinham
interrompido as visitas aos parentes condenados
no intuito de fazê-las retomar os encontros. Em
quatro casos, o apelo não deu resultado, e ela se
tornou uma espécie de mãe adotiva dos ”abandonados”. “A gente tem de entrar aqui com muita
luz e fé. O trabalho voluntário é como a doação
de um alimento espiritual”, acredita.
A humanização no tratamento do condenado,
sem prejuízo para o rigor no cumprimento da

Entre as vantagens da Apac de Lagoa da Prata, Leandro destaca o atendimento humano e solidário dos funcionários e voluntários

pena, é vista pelos recuperandos como a principal razão para abraçar o processo de recuperação
que o Método Apac propõe. O uniforme – macacão laranja com a sigla “Suapi” e o número de
identificação gravado na lapela – é a imagem recorrente do preso em Minas Gerais. Nas Apacs,
eles vestem roupas comuns e usam um crachá
com o nome completo.
Albenone de Andrade, condenado a uma pena
de 10 anos e seis meses de reclusão, destaca
o atendimento humano. “No sistema comum, os
agentes tiraram a minha identificação, me chamavam de preso ou pelo número. Quando cheguei aqui, me deram um crachá e proibiram o
apelido que os outros detentos me puseram na
cadeia. Voltei a ter o meu nome completo.” Albenone trabalha na pequena fábrica de vassouras
do CRS e sonha com a primeira oportunidade de
atuar fora da prisão. Recentemente, ele foi promovido ao regime semiaberto.

Para Leandro Mendes, cumprir a pena de 18 anos
em regime semiaberto na Apac de Lagoa da Prata
também lhe traz mais serenidade e possibilidade de
recuperação. Ele teve uma passagem de 13 meses
em um presídio comum e, há cinco anos, foi transferido para a Apac, onde atualmente trabalha na padaria. “Na cadeia, me sentia jogado e, por qualquer
motivo, os agentes apontavam as armas para mim.
Aqui, fui acolhido e sou tratado com amor.”
A Apac de Lagoa da Prata foi inaugurada em abril
de 2008. Possui 133 vagas, sendo 70 no regime fechado e o restante distribuído entre o semiaberto e o aberto. A implantação do presídio
foi fruto da mobilização da Pastoral Carcerária
da Igreja Católica local, do então juiz de execução penal da comarca, Luiz Carlos Rezende e
Santos, e do procurador de Justiça Tomáz Aquino Resende, com apoio da Prefeitura Municipal,
que doou o terreno, e do Governo do Estado,
que custeou a construção.
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HISTÓRIAS DE COOPERAÇÃO
A Apac nasceu em São José dos Campos (SP), em 1972, quando militantes da
Pastoral Carcerária, liderados por Mário Ottoboni, receberam da Justiça a administração do antigo Presídio de Humaitá. Foi um reconhecimento da capacidade
do grupo de voluntários de acalmar os presidiários, absorvidos frequentemente
por rebeliões e fugas. Em linhas gerais, a Apac é constituída juridicamente, em
cada comarca, como associação da sociedade civil sem fins lucrativos e se torna
auxiliar da Justiça na aplicação da Lei de Execuções Penais (LEP). A existência da
entidade coloca em prática o que preconiza o Artigo 4º da Lei: O Estado deverá
recorrer à cooperação da sociedade nas atividades de execução da pena e da
medida de segurança.
A experiência de São José dos Campos se espalhou por outras comarcas do interior paulista. No entanto, três décadas depois, por decisão do Governo de São
Paulo, a aplicação do Método Apac praticamente desapareceu, com o rompimento de grande parte dos convênios de repasse de recursos para as associações.
O sistema, porém, encontrou terreno fértil em Minas Gerais, a partir da criação
da Apac de Itaúna, em 1995. Atualmente, das 35 associações no Brasil, em diferentes estágios de aplicação da metodologia para cerca de 2.200 presos, 31
estão no Estado mineiro, envolvendo, aproximadamente, dois mil condenados.
Há, ainda, 30 Apacs em diferentes estágios de implantação em comarcas mineiras, com previsão de inauguração de quatro delas até o fim de 2013.
A expansão das Apacs em Minas Gerais teve um impulso considerável com o
reconhecimento institucional pelo Tribunal de Justiça. Em 2001, foi instituído o
Programa Novos Rumos, que apoia, inclusive com recursos materiais, a disseminação do Método Apac. Essa institucionalização ganhou reforço do governo
mineiro, que criou a Diretoria de Políticas de Apacs e Cogestão na Secretaria de
Estado de Defesa Social e iniciou o repasse de recursos orçamentários para a
construção e reforma dos CRS, e o pagamento de funcionários administrativos
e de gastos com alimentação e medicações para os recuperandos.
A liderança mineira levou, em 2004, à transferência para Itaúna da sede da
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac), responsável pela
fiscalização, orientação e manutenção da uniformidade da metodologia.
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OS

ELEMENTOS DO MÉTODO APAC

O processo de recuperação depende da aplicação combinada desses pilares, que se
desdobram em várias atitudes, preceitos e regras.
1 Participação da comunidade - Envolver pessoas e instituições locais na tarefa de preparar o
condenado para retornar ao convívio social.
2 Recuperando ajudando recuperando - Ensinar o condenado a ser solidário com seus
colegas de prisão.
3 Trabalho - Laborterapia (artesanato) no regime fechado e profissionalização no semiaberto.
4 Religião - O recuperando deve acreditar em Deus e extrair dessa crença o amor ao próximo.
5 Assistência jurídica - Deve se restringir aos condenados que revelem firme propósito de recuperação.
6 Assistência à saúde - Eliminar causas de doenças, como má alimentação e falta de higiene.
7 Valorização humana - Tratar o recuperando com dignidade, chamá-lo pelo nome e interessar-se
pela sua vida e de sua família.
8 Família - A família deve ter atenção espiritual e, em certos casos, material para se tornar aliada na
recuperação do parente condenado.
9 Voluntário - O voluntário deve se preocupar com a situação do preso, ter conduta exemplar na vida
privada e ser amigo de todos.
10 Centro de Reintegração Social (CRS) - Deve manter espaços próprios para os três regimes de
cumprimento de pena, com oficinas de formação para o trabalho no semiaberto.
11 Mérito - Cada recuperando deve ter o dia a dia registrado em pasta-prontuário, com
informações sobre disciplina, trabalho e estudo.
12 Jornada da Libertação com Cristo - São três dias de reflexão e interiorização com os recuperandos,
cuidadosamente preparados para provocar a mudança em seu plano de vida.

Fotos: Agência i7
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ALÉM
DOS
MUROS

Aliança entre entidades
públicas e privadas fortalece
a disseminação do Método
Apac em todo o Estado

Nos últimos 10 anos, o Método Apac experimentou um grande crescimento.
A quantidade de Centros de Reintegração Social (CRS) em Minas Gerais saltou de
3 para 31, e o número de recuperandos atendidos subiu de 400 para aproximadamente 2 mil. Essa expansão, numérica e territorial, demandou a contratação de
muitos funcionários e fez com que a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac), guardiã da metodologia e fiscalizadora de sua aplicação, passasse a
lidar com realidades regionais muito distintas, que demandavam a intensificação de
suas funções orientadoras.
Foi dentro desse contexto que, na virada de 2010 para 2011, o Minas Pela Paz selou
uma aliança com a Fundação Avsi para proporcionar às Apacs uma agenda de formação em gestão de dirigentes e funcionários. Com atuação mundial, a Avsi obteve
investimento da União Europeia (UE) para a execução do projeto, por meio do Instrumento Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (IEDDH).

O apoio garantiu o primeiro aporte de €160 mil,
mostrando reconhecimento internacional da metodologia. Assim, nascia o projeto Além dos Muros,
com o objetivo de fortalecer a gestão das Apacs
no estado de Minas Gerais e disseminar a metodologia de recuperação de condenados a penas privativas de liberdade. A iniciativa envolve
a participação da Fbac, do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e do Governo do Estado
e tem o suporte acadêmico da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).
Para o diretor executivo da Fbac, Valdeci Antônio
Ferreira, o projeto surgiu em um momento extremamente oportuno, visto que a entidade enfrentava dificuldade em padronizar processos gerenciais,
como a contratação e a formação de funcionários
para as Apacs, tanto no aspecto de gestão quanto
no conhecimento da metodologia de recuperação.
Além disso, a Fbac passou a ter, igualmente, mais
custos com deslocamentos de pessoal técnico, especialmente com a criação de associações em outros Estados, a exemplo do Rio Grande do Norte,
Maranhão, Paraná e Espírito Santo.
O encarregado de segurança do CRS de Lagoa da
Prata, Ronan Silva, foi um dos gestores treinados
pelo projeto Além dos Muros nos últimos dois
anos. Para ele, o curso foi muito importante para
o desenvolvimento de parcerias com empresas
da cidade na venda de produtos, como pães, na
obtenção de doações, a exemplo dos pallets de
madeira que são reciclados na marcenaria, e na
abertura de vagas de trabalho externo para os recuperandos. O sucesso das primeiras ações levou
à aprovação pelo IEDDH, da União Europeia, da segunda fase do Além dos Muros, com o desembolso de mais €160 mil para o período 2013-2014.
Diagnóstico
Conhecer para aprimorar a atuação. Essa foi a
primeira meta do Além dos Muros. A Avsi e o Minas Pela Paz confiaram à PUC Minas, por meio do
Núcleo de Trabalho e Produção (Nutra) da Pró-Reitoria de Extensão, a revisão do Diagnóstico
de Gestão das Apacs, que abrangeu 27 unidades
estabelecidas em 26 cidades mineiras.
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Para reunir as informações, o Minas Pela Paz
aplicou questionários direcionados a dirigentes,
funcionários e recuperandos, além de ser feita a
análise dos resultados, que indicou pontos fortes
e fracos da administração dos Centros de Reintegração Social. A pesquisa, realizada em 2011, foi
incorporada ao livro Muito Além dos Muros, lançado pelo Minas Pela Paz e pela Avsi no 40º aniversário da Apac, em 2012. A publicação se tornou
a base para uma série de ações, como cursos de
gestão, qualificação profissional de recuperandos e
desenvolvimento de planos de negócios para unidades produtivas dos CRS, como padarias.
Um dos próximos passos do Além dos Muros é
criar um sistema de indicadores de desempenho
uniforme para as Apacs, que será alimentado por
meio de um software especialmente desenvolvido
para essa finalidade. O objetivo é que não só cada
Apac, mas a Fbac, o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado possam acompanhar virtualmente a
situação dos Centros de Reintegração Social.

Capacitação
Entre os dias 17 e 21 de junho deste
ano, 65 pessoas de várias partes do
Estado participaram do oitavo curso
para gestores e multiplicadores das
Apacs. O grupo reuniu presidentes e
vice-presidentes, gerentes administrativos, plantonistas e condutores
de segurança, secretários administrativos e auxiliares, encarregados
de finanças e jurídicos e auxiliares.
Durante os cinco dias, as atividades
foram divididas em palestras sobre a
aplicação do Método Apac e as oficinais específicas para cada uma das
funções representadas, com foco em
um repertório de questões gerenciais,
segurança e prestação de contas de
convênios e parcerias.

Reconhecimento
O projeto Além dos Muros recebeu,
em maio, na cidade de Washington,
nos Estados Unidos, o prêmio A abordagem Mais Promissora da plataforma JKP (Jobs Knowledge Platform)
do Banco Mundial (Bird). A JKP analisou as melhores práticas mundiais
ligadas à inovação, ao trabalho e aos
direitos humanos. Além do reconhecimento do Banco Mundial, a iniciativa foi contemplada com um cheque
no valor de US$ 5 mil, entregue pela
organização internacional Institute
for the Study of Labor (IZA), sediada
em Bonn, na Alemanha. O recurso foi
destinado à Fbac.
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O 181 Disque Denúncia de Minas Gerais cresceu
100% em relação à quantidade recebida de denúncias de crimes (apurados pelas polícias militar e
civil) e sinistros (apurados pelo Corpo de Bombeiros). Esse dado, fruto da comparação do período
2008 e 2012, ratifica a credibilidade alcançada
pelo 181 junto à população.
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O atendimento cresce, continuamente, desde o
lançamento do serviço pelo governo mineiro em
novembro de 2007, acolhendo uma proposta do
Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg). Criado meses antes,
por inspiração do Conselho, o Instituto Minas Pela
Paz teve como primeira tarefa articular as parcerias
com a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds),
a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros
Militar para desenvolver e implantar a iniciativa.
“Adquirimos o software desenvolvido pelo Instituto São Paulo Contra a Violência - o 181 do Estado de São Paulo - promovemos as adequações
necessárias ao sistema, além de capacitarmos
atendentes com apoio da empresa AeC, especializada em call center e informática”, conta Maurilio
Pedrosa, gestor de Defesa Social do Minas Pela
Paz. “O mais importante, contudo, foi a presença
do Instituto no colegiado integrado que faz a cogestão do Disque Denúncia. Isso nos dá uma visão
de fora, das demandas da sociedade, já que nós,
representantes da Secretaria, das polícias e do
Corpo de Bombeiros, seguimos a lógica do Estado”, afirma Otávio Lana, diretor de Promoção da
Modernização Operacional da Seds.
Os coordenadores se reúnem, semanalmente,
para avaliar o funcionamento do 181. Esse acompanhamento já produziu centenas de aperfeiçoamentos do sistema de recebimento e tratamento
das denúncias e criou novas ferramentas, como os
relatórios de inteligência (iniciativa do Minas Pela
Paz) destinados a subsidiar a ação das polícias e do
Corpo de Bombeiros. Os documentos listam para
uma determinada área, por exemplo, as denúncias
recebidas contra um traficante durante certo período, identificando-o por nome, apelido, aparência
física e endereços do armazenamento e do local da
venda de drogas.

Essa modalidade de crime (tráfico de drogas) é a
mais frequente nas ligações para o 181, representando 60% do total, conforme o mês, e também a
maior geradora de resultados. Em cinco anos completos de funcionamento do serviço, as informações
dos denunciantes levaram à apreensão de aproximadamente 20 toneladas de drogas, principalmente
cocaína, crack e maconha. No mesmo intervalo de
tempo, as denúncias proporcionaram 49.507 prisões/recapturas de criminosos e suspeitos e apreensões de menores infratores.
Envolvimento de todos
O delegado Valter Nunes de Freitas, representante da Polícia Civil na coordenação do 181, afirma
que o serviço tornou-se o principal instrumento de investigação da instituição. “Para esclarecer
crimes, a polícia sempre se valeu de informantes.
Tradicionalmente, nós buscávamos essas pessoas
no campo, muitas vezes pessoalmente. Com o recrudescimento da violência e a atuação crescente
do crime organizado, quem dá informação dessa
forma pode vir a morrer. Por isso, a denúncia por
telefone, com sigilo garantido da fonte, tornou-se
fundamental”, ressalta.
No entanto, para que o fluxo de informações se
mantenha, é necessário motivar, periodicamente,
a população a usar o Disque Denúncia. “É preciso
divulgar o serviço e convencer as pessoas de que
denunciar pelo 181, além de seguro, é uma atitude importante para a sociedade. Por isso, o Minas
Pela Paz tem um papel essencial nessa história por
encarregar-se da imagem do 181 Disque Denúncia,
por meio de campanhas na mídia e outras formas de
divulgação”, observa Valter.
“Essa também é uma questão de manter viva a participação dos cidadãos”, completa o tenente-coronel Edmar Simões, do Corpo de Bombeiros. Em sua
opinião, não há dúvida de que a população de Minas
Gerais acredita na eficácia do 181. Ele cita o caso
do incêndio da Boate Kiss, ocorrido no dia 27 de janeiro, em Santa Maria, região central do Rio Grande
do Sul, que resultou em 242 mortes. Nas semanas
seguintes a esse episódio, o 181 recebeu mais de
mil ligações solicitando a fiscalização de casas noturnas mineiras.
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até apreensões de drogas e armas. Do outro lado
da linha, e de qualquer parte de Minas Gerais, gratuitamente, a partir de um celular, orelhão ou telefone fixo particular, o denunciante está totalmente
protegido pelo sigilo. Não há bina nem gravador de
voz ou a remota possibilidade de rastreamento da
origem da ligação.

PROCURA-SE
A excelente acolhida do 181 Disque Denúncia
pela população levou o Governo de Minas, em
parceria com o Minas Pela Paz, a associar ao
serviço uma ferramenta para capturar criminosos foragidos com mandado de prisão expedido pela Justiça. Assim, nasceu, em outubro de
2011, o Procura-se. Por meio de fotos, com os
nomes, apelidos e crimes cometidos, a sociedade é convidada a dar, anonimamente, pelo 181,
informações sobre o paradeiro dos procurados.
A divulgação é feita por meio de cartazes afixados em áreas de grande circulação, sites, redes sociais e veículos de imprensa. Desde a sua
criação, o serviço foi responsável pela prisão de
21 foragidos de um total de 29 criminosos que
tiveram sua identidade estampada nos cartazes
e na internet.

Os atendentes aplicam questionários previamente
definidos que variam de acordo com a natureza da
denúncia de crimes e sinistros a serem apurados
pelas corporações. O critério de elaboração desses
scripts, que já passaram por vários aperfeiçoamentos, é obter a maior utilidade e adequação das informações para a correta apuração da denúncia.

O tenente-coronel acrescenta que o 181 cumpre
também o importante papel de contribuir para a
racionalidade da atuação do Corpo de Bombeiros.
“Muitas vezes, planejávamos ações aleatoriamente.
Com o 181, vamos direto ao ponto, àquilo que a população está denunciando mais. Isso evita desgastes e economiza gastos com combustível e pessoal.
Também já constatamos que, em 80% das ligações
para o Disque Denúncia que envolvem atribuições
dos bombeiros, as denúncias são procedentes.”

Se o denunciante, de forma intencional ou inadvertidamente, revelar algo que possa identificá-lo, será orientado a desligar o telefone e ligar
novamente. Depois de digitar todas as informações, o atendente informa o número de protocolo
gerado automaticamente pelo sistema. Com esse
código, o denunciante poderá ligar para o 181, a
partir de 15 dias da primeira chamada, para verificar o resultado das investigações.

Como funciona
Em um dos vários terminais de computador de
uma sala montada nos moldes de um call center,
começa o processo que pode levar desde prisões
de criminosos e de procurados ou não pela polícia

Um dos casos mais recentes de captura foi o de
John Lennon Fonseca Ferreira, procurado por
homicídio, tentativa de homicídio, falsa identidade, porte ilegal de armas, roubo e furto. O 181
Disque Denúncia recebeu 13 denúncias sobre os
movimentos do criminoso, sendo a última delas,
na véspera da prisão, sobre a localização do foragido em Contagem, onde finalmente foi detido.

Ganho de efetividade: chamadas X denúncias registradas*
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Denúncias registradas

20

1

0

0

*Dados referentes a setembro de 2013

set/13

2

mai/13

40

jan/13

3

set/12

60

mai/12

4

jan/12

80

set/11

5

mai/11

100

jan/11

6

set/10

120

mai/10

7

jan/10

140

set/09

8

mai/09

160

jan/09

9

set/08

180

mai/08

10

Jan/08

200

Depois de concluir a elaboração da denúncia, o
atendente deixa de ter acesso àquela informação.
Essa segue via sistema para os terminais da mesa
de análise composta por policiais civis e militares
e bombeiros militares. Eles são responsáveis por
descartar as denúncias por insuficiência de dados
e flagrante improcedência. Em seguida, fazem o
encaminhamento para a unidade de ponta (delegacia, companhia ou batalhão) das corporações
responsáveis por apurar a denúncia. O objetivo
é solucionar o caso em até 90 dias e informar a
equipe do 181 acerca das providências e resultados obtidos. Todo o procedimento de atendimento
e ação das corporações é regulado pela Resolução
Conjunta Nº 46/2007.

Por meio das denúncias ao 181, apura-se onde
o criminoso atua, o carro ou ônibus usado para
se deslocar, quem são os seus comparsas, bem
como os horários e os locais em que costuma ser
visto. Graças a essas informações, a Polícia faz
um trabalho mais preciso de busca e detenção,
geralmente surpreendendo o criminoso para
evitar uma tentativa de fuga. Embora o objetivo principal do Procura-se seja a prisão, a ação
contribui para inibir a circulação do criminoso,
dificultando a realização de novos delitos.
O programa começou a ser aplicado em Belo Horizonte, se estendeu para a Região Metropolitana
e, desde agosto de 2012, está presente em todo
o Estado. Notícias, informações sobre capturas e
imagens dos procurados estão no site do programa: http://procurase.defesasocial.mg.gov.br/.

stock-photo

A partir das informações averiguadas, o Corpo
de Bombeiros interditou vários estabelecimentos.
“Chegamos a fazer prisões, como no município de
Ervália, na Zona da Mata, onde o proprietário de
uma casa noturna interditada manteve o local em
funcionamento sem antes resolver os problemas
de segurança constatados pelo Corpo de Bombeiros”, cita Edmar.
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Para Fernando, o projeto Acervos
Museológicos é importante para
a promoção da cultura como
caminho para a educação

RTE

“Começamos nos convidando, meio de
brincadeira: Vamos a Paris? A cada sábado,
quando nos reencontrávamos no curso, o
convite voltava. Até que, meses depois, nos
perguntamos: estamos brincando ou é sério? Então, cada um começou a pesquisar
nas agências de turismo, e partimos!”
Quem conta a história da viagem de 23 professores da Rede Municipal de Ensino de Belo
Horizonte à capital francesa, durante oito
dias, em outubro de 2012, é um dos integrantes do grupo, Fernando César Alvarenga
Catão. O objetivo era “mergulhar” na história
e na cultura de museus, galerias e arquitetura
da cidade, a começar por visitas ao Louvre,
Museu D’Orsay, Centre Georges-Pompidou,
entre outros pontos turísticos.

O desejo e a provocação para a jornada
em Paris surgiram nas aulas de História da
Arte do curso de pós-graduação Gestão de
Projetos Culturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas),
um dos pilares do projeto Acervos Museológicos – Democratização do Acesso e
Formação de Agentes Culturais, realizado
pelo Minas Pela Paz.
“Em Paris, começávamos a maratona às sete
da manhã e chegávamos ao hotel às 11 da
noite. Mesmo cansados, tínhamos tempo
para trocar impressões sobre o que havíamos visto no dia. Foi fantástico poder contemplar os originais das obras que, no curso,
conhecemos por meio de fotos e vídeos”,
lembra Fernando.

Projeto Acervos
Museológicos
capacita
educadores como
agentes culturais,
democratizando o
acesso à cultura

A viagem dos professores foi um desdobramento surpreendente, alinhado ao propósito do projeto de despertar e capacitar
educadores sobre a convergência entre
cultura e educação no fazer pedagógico. A
iniciativa resulta da pesquisa encomendada
pela Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg), em 2010, ao Instituto Vox Populi, que abordou o consumo e
o não consumo de bens culturais por professores, alunos e suas famílias e a renda e
escolaridade delas na capital mineira.
Esse levantamento foi motivado pela preocupação das grandes empresas associadas
à Fiemg com o descompasso entre seus recursos humanos e os desafios de inovação
e criatividade que enfrentam em um mundo
cada vez mais globalizado e avesso à especialização. Na avaliação dos empresários,
uma das saídas para essa deficiência é a formação cultural associada à educação.
A pesquisa Vox Populi apurou, ainda, fatores
desfavoráveis para a demanda cultural, como
a baixa renda das famílias dos alunos, as dificuldades de acesso aos equipamentos e
produtos culturais e os custos relacionados,
como transporte e alimentação. Mas os resultados também apontaram dados positivos, como a identificação do professor como
principal agente natural de disseminação da
cultura e a boa formação dos educadores da
Rede Pública Municipal.
As conclusões da pesquisa serviram de base
para o projeto Acervos Museológicos –
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228

Cada um dos
professores formados deve multiplicar o conhecimento adquirido
para dez colegas.

55

O objetivo é levar mais de
mil estudantes de escolas municipais aos museus e a outros
espaços culturais da cidade.
Agência i7

Fotos: Margem 3

anos e meio como assessor pedagógico de uma escola municipal do bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. No projeto intitulado
Comunidade em Cena, o professor propõe a oferta
de um curso de teatro fora do horário letivo e que
atenda alunos, funcionários e seus dependentes,
possibilitando a formação de atores, cenógrafos e
diretores, entre outros especialistas da arte.
“Sempre usei o tema cultura no meu trabalho pedagógico, seja como professor, seja na formação de
outros educadores. A pós-graduação do Acervos
Museológicos foi uma oportunidade para refinar
essa prática, além do conhecimento das disciplinas
de gestão, que não estão presentes na capacitação
tradicional desses profissionais”, avalia.
aprovado pelo Ministério da Cultura –, que já captou
R$ 3,5 milhões de patrocínio das empresas Fiat, Contax e Usiminas, por meio da Lei Rouanet. A iniciativa
conta também com apoio da Gerdau, da Oi Futuro
e do Instituto Cultural Usiminas para a efetivação da
parceria entre o Minas Pela Paz, a Fiemg, a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e a PUC Minas.
Cidade e cultura
O primeiro passo para o desenvolvimento do projeto foi a criação, na universidade, do curso de
pós-graduação lato sensu em Gestão de Projetos
Culturais, com carga horária de 360 horas, que
atendeu 228 pessoas, entre professores, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos
da rede municipal. A metodologia teve como base
três eixos: Gestão, Arte e Cultura e Desenvolvimento Humano.
Segundo Fabiana Abaurre, do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas e uma das coordenadoras do curso, o grande envolvimento do
grupo converte em uma mudança de sensibilidade dos participantes para a cidade e a cultura. Ela
destaca a riqueza dos trabalhos de conclusão de
curso (conhecidos como TCCs), entregues no mês
de março de 2013. “Há projetos de dança, música e teatro. De professores cursistas da Região
do Barreiro, por exemplo, tivemos quatro ou cinco
atividades muito interessantes de recuperação da
história oral do bairro”, cita.
O TCC do professor de Língua Portuguesa e Literatura, Marcelino Castulo Martins, é outro exemplo.
Ele ancorou a sua proposta na experiência de três

Graças a esse enfoque, os cursistas aprenderam,
por exemplo, a desenvolver um projeto no intuito
de captar recursos por meio das leis de incentivo
à cultura. “Justificar a proposta, definir o público,
planejar e executar as ações, tudo isso associado a
custos”, resume Marcelino a respeito das metodologias estudadas. Em sua opinião, sem essa qualificação, os professores não conseguiriam ir muito
além do desejo de prover cultura a alunos com baixa
renda, como no Céu Azul, onde o espaço cultural
mais próximo fica localizado a sete quilômetros da
comunidade. “Eles têm de pegar dois ônibus ou andar muito para gastar apenas uma passagem.”
Disseminando o conhecimento
O Acervos Museológicos está na segunda fase.
Cada um dos 228 professores formados no curso de pós-graduação deve multiplicar o conheci-

mento adquirido para dez colegas de magistério.
O objetivo é levar mais de 55 mil estudantes de
escolas municipais para espaços culturais, como
museus, exposições provisórias de artes, praças,
parques e conjuntos arquitetônicos da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Com as baterias culturais carregadas desde a
imersão em Paris, Fernando agora se dedica ao
papel de multiplicador do projeto. Professor e coordenador do Programa Escola Integrada na Escola Municipal Milton Campos, no bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, ele se empenha
em repassar o conhecimento acerca das ações de
convergência entre educação e cultura. “Já conversei com seis professores. Com cada um, em-

preguei noções que adquiri no curso sobre como
preparar, planejar, executar e avaliar resultados
de um projeto”, conta.
Ainda segundo ele, o professor interessado na
iniciativa deve, primeiramente, escolher um museu ou outro tipo de espaço cultural, visitá-lo
anteriormente para conhecer suas características culturais, para então definir qual aspecto
dele pretende trabalhar com os alunos. A partir
disso, é importante preparar os estudantes para
a visita e planejar como obter o melhor aproveitamento do grupo em sala de aula. “Não adianta
simplesmente juntar os alunos e levá-los ao museu, tornando-se apenas mais um receptor das
informações prestadas pelo monitor do espaço.”

Olimpíada cultural
Os professores cursistas e os que receberam treinamento da segunda etapa do projeto Acervos
Museológicos receberam um kit com o Caderno
do Professor, o Caderno de Exercícios do Olhar e
o Caderno do Estudante, que dão suporte às visitas aos acervos. O conjunto inclui também um
DVD, com informações, imagens e depoimentos
sobre o Museu de Artes e Ofícios - MAO, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, o Museu

de Arte da Pampulha, o Memorial Minas Gerais –
Vale, o Museu das Telecomunicações – Oi Futuro
e o Museu Histórico Abílio Barreto.
A imersão cultural será coroada por um processo de seleção dos melhores trabalhos de alunos,
das nove regionais de ensino municipal de Belo
Horizonte, relacionados às visitas aos acervos, a
Olimpíada Cultural.

Fotos: Agência i7
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UMA
CHANCE
PARA

ECOMEÇAR
Programa Regresso prepara
o condenado para retornar ao mercado
de trabalho e contribui para a redução
da reincidência criminal
O motorista Luciano José da Cunha Borges perdeu a conta
das empresas que lhe recusaram emprego, sob a alegação
de que não admitiam pessoas com antecedentes criminais. Era o ano de 2009, e ele acabara de chegar à Casa
do Albergado Presidente João Pessoa, em Belo Horizonte.
Tinha autorização para frequentar o núcleo mais próximo
do Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema
Prisional (PrESP), da Secretaria de Estado de Defesa Social
(Seds), para procurar trabalho, mas, no resto do tempo,
ficava recolhido no albergue.
Condenado a 15 anos de reclusão em sua cidade natal,
Resplendor, no Leste de Minas Gerais, havia cumprido
três anos e sete meses no regime fechado e mais dois no
semiaberto, na cadeia pública da vizinha Aimorés. Nesse
período, após ser promovido ao regime aberto, Luciano
pediu transferência para São Joaquim de Bicas, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, para ficar mais perto da
esposa e dos filhos, que haviam se mudado para a cidade.
Com isso, o seu maior objetivo era conseguir um trabalho
que lhe permitisse passar o dia fora das grades e contribuir
para o sustento da família. O ex-motorista passou a vislumbrar uma saída na oferta de vagas pela construtora e incorporadora imobiliária Masb, por meio do programa Regresso
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Trabalho legal
Em 2009, o Instituto Minas Pela
Paz propôs ao Governo do Estado um projeto de lei para fomentar a contratação de egressos do
sistema prisional pelo setor privado. Dessa iniciativa, nasceu a
Lei Número 18.401, aprovada,
no mesmo ano, pela Assembleia
Legislativa, que estabeleceu uma
subvenção com recursos orçamentários da Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), que
é paga trimestralmente às empresas que admitem condenados
em livramento condicional ou em
prisão domiciliar.
Graças a modificações introduzidas pela Lei número 20.624,
de janeiro de 2013, a subvenção
passou a dois salários mínimos
mensais por contratado (egresso ou em cumprimento de prisão domiciliar) nos primeiros 24
meses de trabalho. O Minas Pela
Paz e a Seds, por meio do PrEsp,
acompanham todo o processo
seletivo, as contratações e o desenvolvimento do egresso.

- uma parceria do Minas Pela Paz com o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados
(Fbac), o Sesi/Senai e o Governo do Estado. Seu
objetivo é assegurar educação convencional,
qualificação profissional e vagas no mercado de
trabalho para egressos das Associações de Assistência e Proteção aos Condenados (Apacs) e do
sistema prisional comum.
Sem experiência na construção civil, o albergado começou como ajudante. Encaminhado pelo
PrEsp, vinculado à Coordenadoria Especial de
Prevenção à Criminalidade (Cpec), participou de
um curso de qualificação do Senai para o ofício de
eletricista, recebeu várias promoções e trabalhou
por mais de três anos em obras da Masb. Com

a conclusão do último empreendimento da empresa na região, foi dispensado, com a promessa
de ser readmitido, o que aconteceu recentemente. Luciano aproveitou os meses de desemprego para aplicar o valor da rescisão de contrato e
algumas economias na compra de máquinas de
costura para montar a pequena confecção que a
esposa já pôs em funcionamento.
Ele acredita que essa reconciliação com a vida
saudável e produtiva não lhe deixa espaço para
ficar ansioso pela liberdade plena. Até 2017, o
recuperando terá que comparecer à Justiça a
cada dois meses e só poderá se ausentar de sua
residência, no período noturno, para frequentar
os cultos no templo presbiteriano de São Joaquim de Bicas.

Qualificação e aprendizado
No âmbito do projeto Além dos Muros (confira na
página 20), o diagnóstico produzido, em 2012,
sobre a situação de 27 Apacs de Minas Gerais
constatou que a padaria do Centro de Reintegração Social (CRS) de Passos, na região Sudoeste,
estava fechada por falta de mão de obra qualificada. Para mudar esse cenário, os recuperandos
da Apac participaram de curso de qualificação
profissional, realizado pelo Sesi e Senai, parceiros
na execução do programa Regresso.

A combinação das ações do Regresso combate
os efeitos de uma estatística do sistema prisional
que constitui quase um impedimento para a inserção do condenado no mercado de trabalho e, por
consequência, para o seu retorno ao convívio social. Segundo dados do Infopen, sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional
(Dpen), referentes a dezembro de 2012, mais de
70% dos detentos de Minas Gerais não possuíam
o Ensino Fundamental completo. De uma amostra
de 45.520 presos, 1.546 eram analfabetos.

Desde 2009, cerca de 2.300 condenados passaram por cursos de escolarização e formação
profissional do programa, e quase 700 pessoas
receberam a oferta de emprego em mais de 40
empresas do mercado.

Embora não existam dados sistematizados a respeito, sabe-se que uma parcela mínima dos recuperandos das Apacs, especialmente a maioria dos
jovens, mantinha uma vida produtiva antes da
prisão. Por isso, o objetivo é incentivar o aprendi-
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Atuações do
programa Regresso
Qualificação profissional: realizada
nas APACs e em algumas unidades
prisionais comuns pelo Sesi e Senai,
parceiros do Minas Pela Paz na execução do Programa.
Inserção no mercado de trabalho: vagas em empresas parceiras do Minas
Pela Paz através de encaminhamentos do Programa de Inclusão Social
dos Egressos do Sistema Prisional
(PrESP), da Secretaria de Estado de
Defesa Social.
Educação convencional: Ensino de Jovens e Adultos (EJA) nas Associações
de Assistência e Proteção aos Condenados (Apacs).

Sontratações do
programa Regresso:

115
190
327
114
2009 e 2010

2011

2012

2013 (até setembro)

TOTAL

746

zado e aperfeiçoamento técnico desse grupo, de
modo a inseri-lo na sociedade novamente.
É o caso da Apac de Passos. Diante da falta de
espaço dentro do Centro de Reintegração Social
(CRS), o Sesi/Senai-MG disponibilizou, por meio
do projeto do Minas Pela Paz, a escola móvel entre o portão da entidade e a rua, sem cerca de
proteção e vigilância. Nesse espaço, Geovani Torres, instrutor de formação profissional do Senai
há 11 anos, ensinou aos recuperandos o ofício de
panificação no período de quase 30 dias.
“Eles ficaram encantados. Como sempre acontece nos cursos, há um grupo que se destaca, quer
aprender mais e pede material didático extra. Mas,
de uma forma geral, todos os alunos estão aproveitando bem as aulas. Além disso, na Apac, é feito
um trabalho importante na recuperação dos apenados. Trata-se de um sistema muito sério, com
disciplina forte e educação”, avalia o instrutor.
Um dos 24 alunos, divididos entre os turnos da
manhã e da tarde, é Rodrigo Pereira de Carvalho,
de 29 anos. Condenado a dez anos e dois meses
de reclusão, ainda recolhido no regime fechado,
ele está realizando um sonho que alimentou quando estava em liberdade. “Trabalhei como empacotador em uma padaria. Ficava olhando de longe
os auxiliares de padeiro trabalhando. Mas, quando
eu tentava ir para o lado deles, o encarregado me
mandava voltar para o meu trabalho. Era um ritmo
muito forte no empacotamento”, lembra Rodrigo.
Uma nova oportunidade
O passo adiante, de conseguir uma vaga de trabalho externo, normalmente esbarra na desconfiança do empresariado – e de possíveis colegas
de trabalho – em relação à conduta de um empregado que, no passado, cometeu um crime. Por
isso, o Minas Pela Paz assumiu o papel de sensibilizar os empresários para a importância social
de dar um voto de confiança a esses candidatos.
Afinal, a inserção ou reinserção no mercado de
trabalho é fator indiscutível de redução da reincidência criminal, e há vários exemplos de bom
desempenho de ex-presos.
Em Lagoa da Prata, a 280 quilômetros a oeste
de Belo Horizonte, a Apac enfrentava, até 2011,
uma grande dificuldade de conseguir trabalho

externo para os recuperandos. O quadro mudou
depois que o Minas Pela Paz mobilizou as empresas locais para uma audiência, no Fórum da
Comarca, com o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos. Do outro lado da mesa, estavam diretores,
funcionários e recuperandos da Apac. O encontro foi um sucesso e a ele se seguiram visitas de
empresários ao CRS para conhecer o método de
recuperação e o trabalho nas unidades produtivas
internas. “Com o passar do tempo, as empresas
constataram o bom desempenho dos recuperandos e ganharam confiança”, pontua Ronan.
Atualmente, 23 condenados dos regimes semiaberto e aberto atuam na construção civil, em
uma usina de açúcar e de álcool e em uma fábrica
de brinquedos da cidade. O bom rendimento dos
primeiros contratados deu credibilidade à entidade, e a oferta de vagas aumentou. O encarregado
de segurança do CRS, Ronan Silva, diz que o número de efetivos só não é maior porque faltam
recuperandos em condições legais de obter autorização judicial para o trabalho externo. Um dos
requisitos é ter cumprido, no regime semiaberto,
pelo menos um doze avos da pena remanescente.
A parceria da Apac com o Minas Pela Paz levou
outro benefício importante para os recuperandos. No ano passado, foi formada a primeira turma, de nove alunos do regime fechado, no Ensino
de Jovens e Adultos (EJA). A metodologia corresponde ao 1º grau completo do ensino regular,
com duração de um ano e meio, e conta com a
participação de professores do Senai. Outro grupo, composto por 20 alunos, aproximadamente,
já está participando das aulas.
Para qualificar os internos do regime fechado, o
Minas Pela Paz contou com a parceria do Sesi, que
levou também um curso de artesanato em cerâmica, compatível com o princípio do Método Apac
de restringir as atividades nesse regime à escolarização e à laborterapia. A qualificação profissional
é realizada pelo Senai e aplicada no semiaberto,
onde os recuperandos estão mais próximos da autorização judicial para trabalho externo.
A atuação do Minas pela Paz contribuiu, ainda,
para a capacidade empreendedora atingida pela
Apac de Pouso Alegre, que caminha para a autossuficiência financeira graças à produção de suas

oficinas. Dessa forma, foram ofertados treinamentos do Sesi/Senai para eletricista, soldador,
pintor automotivo e serralheiro, entre outras
funções, o que deu a base técnica para o funcionamento das oficinas de funilaria e de pintura e
da serralheria do CRS. As vendas da padaria decorreram também do efeito multiplicador gerado
pelo treinamento dado pelo Sesi/Senai a 29 padeiros da Apac da cidade. Os primeiros dois anos
da EJA, hoje sob a responsabilidade da Secretaria
de Estado da Educação, foram igualmente uma
iniciativa do Minas Pela Paz na região.

Programa de Inclusão
Social do Egresso do
Sistema prisional PrEsp
120

profissionais nas áreas de Direito,
Pedagogia, Psicologia, Serviço Social
e Sociologia
Presente em
Minas Gerais

11 municípios no Estado de

2012

572

2012:
egressos
encaminhados
para entrevistas de
emprego, dos quais

175

foram contratados
(não incluídos os
egressos das Apacs)

2011 2010

250

2011:
encaminhamentos,
com

78 empregados
223

2010:
encaminhamentos, com

76 empregados
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medida socioeducativa de advertência à internação, é combater a reincidência criminal e, assim,
contribuir para a redução geral dos índices de violência”, completa.

UM SALTO PARA A

RECUPERAÇÃO
Projeto Trampolim busca a inserção profissional de adolescentes em
conflito com a lei e a oferta de cursos de profissionalização

ClaytonPedrosa

Anualmente, cerca de 9.500 menores de idade em
conflito com a lei são apreendidos em Belo Horizonte e encaminhados ao Centro Integrado de
Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH). Esse sistema público, inaugurado
em 2008, opera de forma integrada às polícias Civil e Militar, aos juízes, promotores de Justiça, defensores públicos e funcionários da Prefeitura de
Belo Horizonte e da Subsecretaria de Atendimento
às Medidas Socioeducativas (Suase), vinculada à
Secretaria de Estado de Defesa Social.
A juíza Valéria da Silva Rodrigues, titular da Vara
de Atos Infracionais da Infância e da Juventude,
que funciona no CIA-BH, afirma que os menores
atendidos e suas famílias apontam a falta de oportunidades de trabalho como o principal fator para
o ingresso dos adolescentes “no mundo do crime e
da contravenção”. “Eles criticam muito a dificulda-

de de conseguir o primeiro emprego e relatam que
são cobrados pela família, geralmente com baixa
renda. Os pais costumam alegar que, quando tinham 16 anos, já trabalhavam e, por isso, o filho
deveria fazer o mesmo.”
Com base nessa realidade, o Minas Pela Paz concebeu, e lançará em breve, o projeto Trampolim. Numa
primeira fase, vai oferecer cursos de profissionalização e buscar vagas no mercado de trabalho formal para 100 adolescentes de Belo Horizonte em
cumprimento de medida socioeducativa, como são
chamadas as penas para menores de idade.
Valéria saúda a iniciativa como uma política pública, uma vez que será realizada em parceria com
o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte e a Justiça, que vai complementar
o papel do CIA-BH. “O nosso objetivo, ao aplicar a

A oportunidade de qualificação profissional e de
emprego vai unir forças com a assistência psicológica, social, de saúde e educação prestada aos
menores infratores pela Suase e pela Prefeitura,
dentro e fora dos centros de internação. Na opinião da juíza, é graças a esse atendimento que o
CIA-BH registra uma taxa de reincidência infracional de 15%. “É um índice ainda alto, mas muito inferior ao de 70% de condenados adultos no Brasil
que voltam a cometer crimes quando recuperam
a liberdade, segundo uma estimativa recente do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”
Perfil e demanda
Os relatórios anuais do CIA-BH mostram que 95%
dos menores apreendidos são do sexo masculino,
têm entre 15 e 17 anos de idade, possuem baixa
renda e concluíram até a 6ª série do Ensino Fundamental. Por esse motivo, a educação regular, obrigatória e disponível nos centros de internação de
menores de Belo Horizonte, é imprescindível para
a política de recuperação dos infratores.
Também essencial é a assistência psicológica, que,
muitas vezes, faz a diferença na recuperação. “A
forma como cada adolescente lida com a frustra-

ção de desejos determina o seu comportamento.
Isso é psíquico. Não por acaso, em um bairro que
registra altos índices de criminalidade, a maioria
da população nunca se deixou atrair pelo mundo
do crime”, observa Valéria. Por isso, às vezes, em
uma mesma família em que todos os filhos não
têm oportunidades de trabalho lícito, apenas um
comete atos infracionais.
Um aspecto positivo das estatísticas do CIA-BH tende a colaborar para o êxito da proposta
do projeto Trampolim em oferecer trabalho para
os adolescentes e ser uma alternativa de vida
fora do crime. Os relatórios de acompanhamento mostram que apenas 6% dos menores apreendidos cometeram infrações de alta gravidade,
como homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio
e roubo à mão armada.
A venda de pequenas quantidades de drogas, os
furtos e os roubos sem agressão direta representam a maior parcela das ocorrências. Trata-se, em tese, de um conjunto de infratores mais
susceptíveis à recuperação. “Se conseguirmos
inserir parte desses adolescentes no mercado
de trabalho, estaremos dando um grande passo”, acredita a juíza. “No entanto, para reduzirmos o incômodo número de quase 10 mil menores apreendidos na cidade a cada ano, será
preciso aumentar os investimentos em políticas
de prevenção da criminalidade.”

PROJETO TRAMPOLIM
Contexto e
estatísticas
Atendimento ano no
CIA BH (*) / Juizado da
Vara de Infância

Acautelados e/ou monitorados
em Minas Gerais

Público do Projeto Trampolim

9.500
4.300
100

75%

dos adolescentes atendidos estão
entre 15 e 17 anos

60% têm ensino fundamental incompleto
85% masculino e 15% feminino
Fonte: Relatório Estatístico realizado em 2012
(*) CIA BH - Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente
Autor do Ato Infracional de Belo Horizonte
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EDUCAÇÃO

FUTEBOL E
CIDADANIA
Projeto oferece formação cidadã para
jovens em situação de vulnerabilidade social
Inclusão social e promoção da educação por meio
do esporte. Esses são os objetivos do projeto Futebol Minas Pela Paz, na busca por soluções voltadas à prevenção e à redução da criminalidade
em Minas Gerais.
Baseado na carta elaborada por agências da Organização das Nações Unidas (ONU), de organizações não governamentais (ONGs) e pelo Comitê
Olímpico Internacional (COI) durante a 8ª Conferência Mundial de Esporte, Educação e Cultura,
ocorrida em 2012, a iniciativa é o resultado da
parceria público-privada que envolve também o
Sistema Fiemg e a Associação Mineira de Desenvolvimento Humano (AMDH), a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (SMEL), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e a MRV Engenharia.

Entre suas principais ações, está a promoção de
atividades com foco no esporte, na educação e
na cidadania, direcionadas a crianças e adolescentes, entre 9 e 14 anos, em situação de vulnerabilidade social na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Com base nesses pilares, o projeto
pretende contribuir para a formação de cidadãos
conscientes de seus direitos e deveres.
Para isso, serão feitas melhorias em edificações
dos campos de várzea selecionados pelo projeto, contemplando a construção de vestiários, sala
de aula, auditório multiuso e sala administrativa.
A expectativa é que os primeiros núcleos sejam inaugurados já em 2014, de modo que, até
2016, mais de 60 campos de várzea das nove
regiões da capital mineira possam atender, aproximadamente, 10 mil crianças e adolescentes.
Teoria e prática
Além do investimento na estrutura dos campos, os
beneficiários poderão participar de aulas de futebol,
durante dois dias na semana, sendo estimulados
pelos professores a desenvolver suas capacidades
cognitivas. Os encontros também contribuirão para
novas vivências, como o aprendizado na resolução
de problemas cotidianos e o relacionamento com
outras pessoas e meios sociais.

Bem mais do que aprender a jogar futebol, os
alunos terão formação teórica, com aulas de português e matemática. “Enxergamos os campos
de futebol como meio de atrair os jovens, contribuindo para a sua formação cidadã e educacional”, afirma Liliane Lana, gestora de desenvolvimento social do Minas Pela Paz.
Para o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Varley Teoldo da Costa, que lidera a
equipe responsável pelo diagnóstico e planejamento do projeto, o Futebol Minas Pela Paz dá
uma importante contribuição para o fortalecimento do protagonismo social. “Esta ação inovadora, capitaneada pelo Minas Pela Paz e abraçada
por parceiros públicos e privados, irá oportunizar
uma mudança e uma nova oportunidade na vida
de muitas crianças e adolescentes e, consequentemente, afastá-los da violência, do crime e das
drogas”, ressalta.
O secretário Municipal de Esporte e Lazer da
Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Miranda,
também vê com otimismo as ações propostas.
“O Futebol Minas Pela Paz projetará horizontes
para uma sociedade mais igualitária e assistida
por programas de estruturação da equiparação
social”, acredita.
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