
 
 
 
 

RECONHECIMENTO 
 
O Programa Regresso está entre as referências nacionais destinadas à ressocialização de egressos no país. E isso só é 

possível com o compromisso e a expertise de grandes parceiros, como o PrEsp. O Programa de Reintegração Social 

de Egressos do Sistema Prisional acolhe as pessoas que já cumpriram pena, permitindo o retorno ao convívio social 

com todo o suporte necessário nas áreas social, psicológica, pedagógica e jurídica.  

 

Presente em 11 cidades mineiras – Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Montes  

Claros, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora, o Programa, além de preparar os egressos 

e encaminhá-los para as vagas, tem sido um parceiro fundamental na indicação de novas empresas e no apoio ao  

egresso na sua reintegração social. “O PrEsp está conosco desde o início e é fundamental para o desenvolvimento do 

Programa Regresso, pois torna mais assertiva a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho”, enaltece Enéas 

Melo, gerente de projetos do Minas Pela Paz. 

 

Daniela de Carvalho, coordenadora do PrEsp, esclarece que os desafios do Programa estão além desse processo de 

retomada da vida profissional dos egressos. “Percebemos que o trabalho é a principal demanda dos egressos, até 

mesmo por se tratar de uma exigência judicial; mas há outras necessidades que precisam ser atendidas antes do  

reingresso no mercado de trabalho”, conta Daniela, destacando que o papel do PrEsp é favorecer o acesso aos  

direitos pelo egresso.  

 

No fim do ano passado, o PrEsp recebeu uma condecoração do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que se 

utilizará das metodologias mineira e paulista para a construção de um modelo de plano nacional voltado para a  

ressocialização de egressos. 

ACONTECE 
 

23|04 Workshop Trampolim | Reunião de trabalho com profissionais de 

                                             Recursos Humanos das empresas parceiras do Minas Pela Paz.      

                                               

30|04 Assembleia Geral Ordinária do Minas Pela Paz 

                                            Local: Fiemg – av. do Contorno, 4520 | Horário: 16 horas   
                                             Participação restrita a convidados 

 

12|05 Formatura do curso de eletricista instalador predial de baixa                 

                                      tensão na APAC de Caratinga. 
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VALE A PENA  
 
Acontece até o dia 31 de maio a exposição “Paz e Justiça: refletindo sobre o  

passado, construindo um futuro melhor”, que retrata, por meio de imagens, a   

busca pela paz e pela justiça no Brasil e na Holanda. A exposição é um convite para 

a reflexão desses elementos no passado e nos dias atuais. 

Local: Escola Superior Dom Helder Câmara (Rua Álvares Maciel, 628,  

Santa Efigênia) | Horário: Segunda a sexta-feira: 8h às 21h | Sábado: 8h às 15h |  

Entrada Franca | Informações (31) 3226-7848 

 

“Delinquência juvenil se resolve aumentando oportunidades  
e não reduzindo idade penal”.  

 
Tulio Kahn é sociólogo, criminologista e cientista político. 

FUNDADORES 

 

S
e

b
astião

 Jacin
to

 Ju
n

io
r 

MODA À FAVOR DA PAZ 
 
O que a moda pode fazer pela paz? Partindo  

dessa pergunta, a organização do Minas Trend  

Preview – principal evento de moda do Estado,  

promovido pela FIEMG, lançou um desafio a nove  

estilistas da nova geração para que criassem  

estruturas inspiracionais para caracterizar a visão  

de moda sobre a cultura de paz. O resultado foi  

uma linda exposição apresentando em telas as  

criações dos designers ao lado de croquis com a  

aplicação da arte em camisetas. Participaram da  

iniciativa Barbara Bela, Doisélles, Faven, Gig,  

Lucas Magalhães, Mabel Magalhães, Mary Design,  

Rogério Lima e Vivaz. 

 
A mostra, planejada e organizada pelo arquiteto Pedro Lázaro, foi conferida por aqueles que visitaram o Minas Trend 

Preview, entre os dias 7 e 10 de abril, no Expominas. Para a segunda edição do Minas Trend em 2014, a proposta é 

“transformar as criações em camisetas, verdadeiros objetos de desejo, que ampliarão nosso potencial de comunicação, 

aumentando o engajamento social à nossa causa”, explica Liliane Lana, gestora de Desenvolvimento Social  

do Minas Pela Paz. 

CIDADES SUSTENTÁVEIS 
 
 

O Minas Pela Paz participou, no dia 15 de abril, da  

oficina de Segurança e Desenvolvimento Social do  

Programa Cidades Sustentáveis, promovido pela Fiemg 

na região metropolitana do Vale do Aço. A iniciativa  

promove discussões com 10 prefeituras da região sobre 

assuntos diversos, com o objetivo de auxiliá-las na  

implementação de uma gestão sustentável voltada para 

o desenvolvimento local. Maurílio Leite Pedrosa, gestor 

de Defesa Social, representou o Minas Pela Paz no  

evento, com explanação sobre o Programa Regresso e 

outras iniciativas para a ressocialização e reinserção 

profissional de egressos no mercado de trabalho.  

FORMATURA EM JANUÁRIA  

 
No dia 27 de março, a APAC de Januária promoveu uma 

solenidade de formatura para seus recuperandos. Ao 

longo de 30 dias, os apenados participaram de um curso 

de encanador para a construção civil. Toda a turma, 

composta por 36 alunos, recebeu o certificado de  

conclusão de curso e a maioria dos que cumprem pena 

no regime semi-aberto terá oportunidade de trabalhar 

em uma empresa da região. A iniciativa é uma das  

vertentes do Programa Regresso, idealizado pelo Minas 

Pela Paz que, em parceria com instituições educacionais, 

como o Sesi/Senai, já  capacitou 3.200 apenados e  

inseriu 793 egressos no mercado de trabalho.  

ASSEMBLEIA GERAL 
 

No dia 30/04, o Minas Pela Paz se reúne em Assembleia Geral Ordinária para apresentação do balanço financeiro e  

resultados dos projetos no exercício 2013, bem como do planejamento em vigor para 2014. A preparação da AGO  

começou com a recente reunião do Conselho Fiscal e a auditoria responsável, Ernst & Young, para aprovação das  

contas. Após a AGO, a versão completa do relatório de auditoria poderá ser acessada em nosso site:  

minaspelapaz.org.br.  

PARCEIROS 

CONEXÕES URBANAS NA APAC  
 

O Minas Pela Paz recebeu nas primeiras semanas de 

abril a equipe do programa Conexões Urbanas,  

produzido pelo Afroreggae para o canal Multishow.  

A série percorre o país em busca de boas histórias de  

transformação de vida e inclusão social. Sua segunda 

temporada, a ser exibida no final de Julho, terá um 

episódio chamado “Bandido tem jeito?”. A ideia é dar 

projeção a iniciativas que promovem a qualificação e 

ressocialização de apenados, como as Associações de 

Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) e o 

projeto Flor de Lótus, da penitenciária Ariosvaldo 

Campos Pires, em Juiz de Fora. 

 

O contato do Afroreggae com as APACs surgiu em 

uma visita do diretor-coordenador do Minas Pela Paz, 

Marco Antônio Lage, à ONG carioca. “Visitei a sede do 

Afroreggae e aproveitei a oportunidade para cumprir com nosso propósito de divulgar a metodologia APAC.  

Na mesma hora, surgiu o convite para a gravação do programa”, afirma Marco Lage.  

 
As filmagens aconteceram nos dias 9 e 10 de abril na APAC de Nova Lima, presidida por Sandra Tibo. Para Júnior, 

presidente do Afroreggae, a experiência vivenciada nas APACs é uma esperança para a execução penal. Depois de 

conhecer toda a estrutura e dinâmica de funcionamento, tendo conversado com vários recuperandos, voluntários e 

funcionários da APAC, ele comentou que já visitou presídios pelo Brasil e outros países “mas nunca vi nada parecido 

com o que encontrei aqui”. 
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JUNTOS A GENTE FAZ  
 

Em apenas dez anos, o Brasil perdeu 42 pessoas 

como resultado  da violência no futebol. Diante 

desse cenário, o Minas Pela Paz iniciou, em abril, 

conversações para implantação de um projeto  

de mobilização pela paz nos estádios de futebol. 

Ainda sem nome definido, o projeto pretende 

despertar as pessoas sobre a necessidade de  

fazer dos espetáculos esportivos um momento  

de alegria e confraternização, sem violência. 

 

A primeira reunião de trabalho contou com a  

adesão de representantes da Band Minas,  

Rádio 98 FM, Rádio Inconfidência, Rede Itatiaia, Rede Globo, Rede Minas, Rede Record e Rede TV. Após intenso debate,  

o grupo entendeu que a iniciativa de mobilização deve ter a paz nos campos como resultado de um trabalho maior, que 

perpasse outras dinâmicas do cotidiano da sociedade. Entre os próximos passos da mobilização, estão a reunião com 

outros atores sociais e o detalhamento das ações a serem desenvolvidas. Vem novidade por aí; aguarde!  

 

D
iv

u
lg

ação
 

CEMIG E TURIN ACABAM DE CHEGAR 
 
A união de esforços faz toda a diferença. Esta edição da news celebra as parcerias 

de sucesso que temos construído ao longo do tempo. Começamos dando as  

boas-vindas às nossas mais novas parceiras: Turin Transportes e Cemig. A Turin, 

especializada em prestação de serviços de transporte, chegou até nós por  

indicação da Gerdau, uma de nossas fundadoras, que tem se empenhado na  

multiplicação dessa rede do bem. Já a Cemig retoma com uma parceria de longo 

tempo que pretende fortalecer nossas perspectivas em 2014. 

 

Durante a leitura, vocês conhecerão um pouco de nossos trabalhos com outras 

instituições que tem contribuído para a ressocialização de apenados e egressos do 

sistema prisional no país, com as quais temos o prazer de compartilhar  

experiências e ideias: O Programa de Inclusão Social do Egresso do Sistema  

Prisional (Presp) e o Afroreggae.  

 

  
 


