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         Prêmio Sesi/Senai: destaque em educação. A premiação 
reconhece os melhores alunos e experiências educacionais de jovens e 
adultos do Sesi/Senai. O curso de EJA da APAC de Sete Lagoas é um dos 
18 projetos concorrentes.
Local: Teatro Sesi Minas | Horário: 17h

         Formatura de recuperandos nos cursos: educação para 
jovens e adultos (EJA); qualificação profissional (pedreiro de alvenaria); e 
educação continuada (pintura em tecido).
Local: Apac Sete Lagoas | Horário: 15h  

         Dia Mundial da Paz | Curiosidade! Instituído pelo Papa 
Paulo VI, em dezembro de 1967. A sociedade é convocada a celebrar 
esta data, sob a ótica de temas pré-definidos. A solidariedade, o respeito 
às crianças e a discriminação já foram abordados em anos anteriores. 

Conheça o novo vídeo institucional do Minas Pela Paz no www.minaspelapaz.org.br. Com 
takes gravados em pontos turísticos da capital, como as praças da Liberdade e do Papa, 
o filme traz um resumo dos projetos e seus resultados. A apresentadora do Revista BH 
News, Angélica Hodge, participou voluntariamente das gravações.

Chuva fina, torcidas, jovens talentos e um grande craque. 
Esses elementos fizeram do pré-lançamento do projeto 
“Futebol Minas Pela Paz” um momento especial para Belo 
Horizonte e, especialmente, para os moradores do bairro 
São Gabriel. O evento aconteceu no dia 26/11 e reuniu 
autoridades locais, membros da comunidade e o ex-jogador 
Ronaldo “Fenômeno”, padrinho do projeto.

Fruto de uma parceria do Minas Pela Paz e a Associação 
Mineira de Desenvolvimento Humano com a Prefeitura 
de Belo Horizonte e instituições privadas, o projeto tem o 
objetivo de promover a inclusão social de crianças e ado-
lescentes em situação de vulnerabilidade social, tendo sua 
atuação baseada no tripé: educação, esporte e cidadania. 
Para isso, os campos selecionados receberão salas de aula 
integradas com vestiários, auditório multiuso e refeitório, 
dando condições para que os participantes desenvolvam 
suas habilidades cognitivas e de interação social. 

Segundo o diretor-coordenador do Minas Pela Paz, Marco 
Antônio Lage, a efetivação do projeto em ano de Copa do 
Mundo no Brasil trará ainda mais visibilidade para a ação. 
“Em 2014, os olhos do mundo estarão voltados para o Bra-
sil e teremos a oportunidade de mostrar a todos a preocu-
pação do nosso país com a formação de cidadãos melhores 
para o futuro”, enaltece Lage, destacando que as obras 
terão início em abril e contemplarão, na primeira fase, cinco 
núcleos.

O “Futebol Minas Pela Paz” está sob análise do Ministério 
do Esporte pleiteando recursos da lei Federal de Incentivo 
ao Esporte. Uma vez aprovado, as empresas patrocinadoras 
poderão deduzir o investimento do imposto de renda. Já 
vestiram a camisa do nosso time a Associação Mineira de 
Desenvolvimento Humano (AMDH), a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (SMEL), o Serviço Social da Indústria 
(Sesi), a construtora MRV e a Fiat Chrysler.

INCLUSÃO DE EGRESSOS

TALENTOS RECONHECIDOS

O Programa de Inclusão Social do Egresso do Sistema Prisional (Presp) realizou, no dia 11/12, uma tarde de capacitação 
sobre a ressocialização de egressos. 

O evento reuniu técnicos, instituições parceiras e empresas interessadas no tema que, além de conhecerem os resultados 
de iniciativas de sucesso, como o Programa Regresso, puderam discutir os desafios e soluções para a empregabilidade deste 
público.

Cursos de capacitação nas APACs preparam os recuperandos para a experiência 
profissional dentro e fora das unidades. Um exemplo disso é a padaria da APAC 
de Itaúna que, com o apoio do Além dos Muros, começa a executar o seu plano de 
negócio em busca da expansão de suas atividades. Além de atender a demanda 
interna das unidades feminina e masculina, a panificadora está prestes a alcançar a 
marca de 6 mil pães doados a uma casa de assistência social da cidade, que recebe 
o alimento diariamente. Para conquistar este desafio e aprimorar o trabalho, um 
novo curso de panificação e confeitaria está sendo ministrado na APAC. 

Em Caratinga, 20 recuperandos também têm destinado parte de seu dia a uma 
nova profissão. Desde o dia 02/12, a APAC recebe o curso de eletricista instala-
dor predial de baixa tensão, atividade essencial para a construção civil. O curso 
terá uma carga horária de 300 horas/aula e tem previsão de término para abril 
de 2014. 

O evento de encerramento e premiação do projeto Acervos Museológicos previsto para novembro foi remarcado, em decorrência 
de uma grave falha operacional no provedor que hospedava o sistema de votação da Olimpíada Cultural, gerido pela Central Server. 
Um novo processo de votação foi conduzido e, no último dia 16, alunos, corpo docente e comunidade conheceram os grandes 
vencedores desse projeto em uma cerimônia especial ocorrida no Palácio das Artes. Cada Regional de Belo Horizonte teve duas 
escolas premiadas. Aquelas que alcançaram o lugar mais alto do pódio receberam notebook, projetor multimídia, scanner de mesa 
e um tablet. Os segundos lugares garantiram notebook e projetor multimídia. Os melhores projetos desenvolvidos pelas turmas 
também foram reconhecidos no primeiro e segundo lugares recebendo, respectivamente, cada aluno, um tablet e uma máquina 
fotográfica. Confira no site do Acervos Museológicos (www.olimpiadaprojetoacervos.org.br ) as escolas premiadas.

EXPERIÊNCIAS CONVERGENTES

NOVA PARCERIA

Para cumprir sua missão, o Programa Regresso não pode prescindir da adesão de 
empresas, dispostas a dar oportunidades aos egressos do sistema prisional. 

A Construtora Escala - especializada em empreendimentos residenciais, comerci-
ais e hoteleiro - é a nova parceira do Programa Regresso. A empresa se encantou 
com a iniciativa e já nos primeiros três meses de credenciamento contratou 12 
egressos. Comprovando que os benefícios do Programa seguem uma via de mão 
dupla, a Escala já colhe os frutos dessa parceria de sucesso. 

“Estamos muito felizes com essa parceira, pois, além de driblar a escassez de mão 
de obra, desenvolvemos nosso cunho social. Ficamos surpresos com o desem-
penho dos egressos e, nesse primeiro trimestre, já premiamos um deles com o 
capacete dourado”, explica Lucas Magalhães, coordenador de Recursos Huma-
nos da Escala, destacando a homenagem recebida por um dos egressos, eleito o 
melhor funcionário da obra.

Entre os dias 24 e 30 de novembro, o gestor de Defesa Social 
do Minas pela Paz, Maurílio Pedrosa, à convite do Programa 
EUROsociAL, participou de uma missão técnica na Bélgica e 
Itália, com o objetivo de apresentar os trabalhos desenvolvidos 
e conhecer ações de referência realizadas na Europa. Além dos 
encontros com autoridades locais, a programação da viagem 
contemplou a participação no European Development Day, 
em Bruxelas, em que foi apresentada a metodologia APAC e 
sua integração com os poderes constituídos, a sociedade civil 
e a iniciativa privada. Ocorreu ainda uma visita ao presídio 
Due Palazzi de Pádova, na Itália, onde funciona a Coopera-
tiva Giotto, dedicada à produção de panetones, pen drives e 
bicicletas, além do serviço de Call Center para Hospitais. Em 
Roma, reuniões com Senadores, Deputados e o Embaixador 
do Brasil, Ricardo Neiva Tavares, divulgando os resultados dos 
trabalhos de até então.

O Brasil foi representado nesta missão técnica também pelo 
presidente da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Con-
denados (FBAC), Valdeci Ferreira, e pelos juízes Luiz Carlos Re-
sende dos Santos, Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, 
e José Ricardo dos Santos Veras, Juiz que coordena o programa 
Novos Rumos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Para Maurílio, o grande diferencial do modelo italiano é a forma 
profissional como o trabalho é tratado. “A experiência foi inspi-
radora. Temos muito a absorver da cultura laboral da Coop-
erativa Giotto e, em parceria com o Programa EUROsociAL, a 
FBAC, o TJMG e a Fundação AVSI estudaremos um modelo de 
convergência com a metodologia APAC”. 

“Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo 
onde existe conflito, e inspirar esperança onde há desespero.” 

Nelson Mandela (18/07/1918 – 05/12/13)
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