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CBMM e Rede Minas, bem-vindas 
 
Ampliando o rol de parceiras, o Minas Pela Paz acaba de conquistar a adesão da 
Fundação Cultural TV Minas, a nossa Rede Minas, e da CBMM – Companhia  
Brasileira de Metalurgia e Mineração.  A chegada dessas duas novas empresas 
denota a relevância que a promoção da paz ganha em nossa sociedade, num  
tempo marcado pelo medo e individualismo, de onde sairemos apenas com o  
esforço de cada um - e de todos ao mesmo tempo. 
 

Cheios de alegria, damos as boas-vindas às novas parceiras. Ao mesmo tempo, 
reiteramos a satisfação de contar com tantas outras empresas socialmente  
responsáveis apoiando a nossa causa. Confira quais são elas no rodapé desta  
edição. 
 

 

PARCEIROS 

FUNDADORES 

 

“Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”.  
 

     Jimi Hendrix  
 

Guitarrista, cantor, compositor e produtor americano, considerado um dos mais  
importantes guitarristas da história do rock. Faleceu em 1970 aos 27 anos de idade. 

Contratação além da subvenção 
 
O movimento de empresas interessadas em contribuir para a ressocialização de egressos através do trabalho  

continua à pleno vapor, mesmo com o anúncio de suspensão da subvenção econômica durante este ano eleitoral. 

“Registramos o cadastro de novas empresas e vimos a retomada daquelas que há algum tempo não abriam vagas”, 

comenta Maurílio Pedrosa, gestor de Defesa Social, destacando que esse cenário aponta uma mudança de comporta-

mento na visão corporativa sobre o assunto. “Não é a subvenção o que mais motiva as empresas a aderir ao Regresso. 

Elas tem encarado a contratação muito mais como uma prática de responsabilidade social”. Nas últimas semanas, 25 

novas vagas foram disponibilizadas no mercado pelas parceiras Atmosfera, Construtora Escala, Trena Construtora, 

BHMed Urgente e Essencial Cobranças.  

80 vagas nas APAC’s para cursos de qualificação  
 
O primeiro semestre será dedicado a muito estudo nas 

APACs do Estado. A equipe técnica do Minas Pela Paz  

realizou uma verdadeira maratona de inaugurações dos 

cursos de qualificação, que acontecerão em mais três  

unidades da Associação: Caratinga, Santa Luzia e Lagoa da 

Prata. As atividades variam entre os setores de construção 

civil - Encanador Instalador Predial e Eletricista Instalador 

Predial de baixa tensão - e alimentício – panificação,  

somando 80 vagas. Destaque-se que a APAC de Januária 

também inaugurou um curso de Encanador no final de  

fevereiro. A realização dos cursos é uma parceria do Minas 

Pela Paz com o Pronatec e o Sistema Fiemg, por meio do 

Senai e da Escola Móvel do Sesi. Enquanto alguns cursos 

estão começando, no final de fevereiro, a APAC de  

Pirapora encerrou o curso de Costura Industrial.  

Dos 40 inscritos, 35 recuperandos concluíram o curso.  
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Além dos Muros representa BH em vídeo para a Copa  
 

A União Europeia está produzindo um filme de apresentação 

dos projetos brasileiros que recebem parte de seus aportes. 

Intitulado “Copa do Mundo de 2014. O futebol tem suas  

regras, o mundo tem seus direitos”, o vídeo retrata projetos 

referência na promoção dos Direitos Humanos, realizados nas 

cidades sede do Mundial. O projeto Além dos Muros, fruto de 

uma parceria do Minas Pela Paz com a Fundação Avsi, será o 

representante de Belo Horizonte. Para isso, uma equipe de 

filmagem de Bruxelas (Bélgica) desembarcou em Santa Luzia, 

região metropolitana de BH, para acompanhar o cotidiano da 

APAC local. O material finalizado será enviado ao network da 

União Europeia nas vésperas das semi-finais da Copa,  

trazendo um olhar diferente sobre o país. 
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População denuncia, 181 Disque Denúncia responde  
 

Só em 2013, o 181 Disque Denúncia recebeu 94 mil registros. Lançado em novembro de 

2007, numa parceria do Minas Pela Paz com o governo de Minas Gerais através da Secretaria 

de Defesa Social, as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, foram registradas ao longo 

destes anos do serviço mais de 420 mil denúncias. Atendendo a chamadas de todo o Estado, 

sejam sobre crimes ou sinistros, as denúncias tem sido fator de grande relevância nos  

trabalhos de prevenção na segurança pública. 
 

Quer ver um exemplo? Essa veio do município de Varjão de Minas e relatava um caso de  

venda ilegal de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). No momento em que o Corpo de Bombeiros 

se dirigiu ao local informado para averiguar a denúncia, constatou que o supermercado  

estocava 14 botijões P13 de GLP, além de caixas de fogos de artifício, materiais de limpeza, álcool e fraldas  

descartáveis. Uma mistura de itens estocados totalmente inadequada aos padrões de segurança preconizados. Como 

resultado desta  denúncia, o Corpo de Bombeiros apreendeu o material e notificou a empresa.  
 

Viu como é fácil ajudar? Use o 181 Disque Denúncia: o importante é o que você diz, não quem você é.  

 

Pela Paz  
 
A campanha institucional do Minas Pela Paz, que  
convoca os mineiros a participarem voluntariamente da 
iniciativa, já tem angariado resultados. Além de sensibili-
zar outros veículos de imprensa a apoiar a divulgação, 
como a revista PQN e o jornal Belô, alguns voluntários se 
inscreveram no site, interessados em participar do  
projeto. O programa de voluntariado ainda está em fase 
de estruturação e focará suas ações, em um primeiro 
momento, no apoio a algumas APACs e aos familiares dos 
recuperandos. Para participar dessa rede de promoção 
da cultura de paz, você deve acessar a página “Participe”,  
em nosso portal: minaspelapaz.org.br 

 

Juntos a gente faz    
 
O Minas Pela Paz é movido por desafios e pessoas apaixonadas pelo que fazem. Conheça um pouco da equipe técnica 
que trabalha dia a dia para a promoção de uma cultura de paz. 

 

  

 
Luciana Pessoa – Supervisora Administrativa 
Administradora, especializada em Gestão Financeira, está no Minas Pela Paz desde 2007.  
É responsável pela coordenação administrativa e financeira da entidade. 

  

 
Cristiane Lage – Técnica Social 
Psicóloga, mestranda em psicologia social voltada para o trabalho, chegou ao Minas Pela Paz em 
2013 para integrar a equipe técnica de Defesa Social, reforçando, principalmente, o  
relacionamento com as entidades parceiras e empresas credenciadas ao Regresso. 

 

 
Márcia Reis – Assistente Administrativo 
Administradora, está no Minas Pela Paz há dois anos, onde desempenha atividades de suporte  
administrativo. 
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Ronalte Silva – Técnico Social 
Cientista social, dedica seu tempo ao acompanhamento do processo de desenvolvimento dos  
recuperandos e à articulação com entidades parceiras. Está no Minas Pela Paz desde 2011 e, hoje, 
tem entre seus desafios o projeto Trampolim. 

  

 
Enéas Melo – Gerente de Projetos 
Publicitário, mestre em Marketing Social, juntou-se ao time em 2009. É responsável pela  
coordenação dos programas Regresso, Além dos Muros e Trampolim. 

 
Maurílio Leite Pedrosa – Gestor de Defesa Social 
Administrador, especializado em Gestão Estratégica da Informação e Avaliação Educacional,  
lidera o Minas pela Paz desde sua implantação, em 2007. Gerencia as atividades administrativo– 
financeiras e iniciativas de Defesa Social, que contemplam o 181 Disque Denúncia e os projetos 
voltados para a qualificação das APAC’s e ressocialização de recuperandos. 

 

  
Liliane Lana – Gestora de Desenvolvimento Social 
Jornalista, especializada em Gestão Responsável para a Sustentabilidade e em Comunicação  
Empresarial, foi diretora do Instituto durante 5 anos quando atuava em uma das empresas  
fundadoras. Desde o ano passado, assumiu a gestão de Desenvolvimento Social do Minas Pela Paz, 
onde coordena as ações voltadas para a comunicação, esporte, educação e cultura.  
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