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CULTURA DE PAZ NA MODA 
 
Vem aí a edição outono/inverno 

2015 do Minas Trend Preview!  

E entre as novidades apresenta-

das no evento está o lançamento 

da coleção de  camisetas “Minas 

Pela Paz”, que traz um olhar dos  

principais estilistas mineiros para 

a cultura de paz.  

 

A apresentação das peças coroa 

a parceria da entidade com o  

evento de moda mais badalado 

do estado realizado pela FIEMG. Lançada na edição  primavera/verão 2014 do Minas 

Trend  Preview, a iniciativa  envolve os designers Barbara Bela, Doisélles, Faven, Gig,  

Lucas Magalhães, Mabel  Magalhães, Mary Design, Patrícia Bonaldi,  Rogério Lima e Vivaz. 

Convidados a participar pelo arquiteto Pedro Lázaro, responsável pela concepção e  ceno-

grafia do Minas Trend Preview, os estilistas desenvolveram propostas de estampas que 

traduzissem suas percepções sobre o tema paz.   

 

O resultado é uma linda e diversificada coleção, que começará a ser comercializada em 

outubro. “Ficamos surpresos com o resultado da coleção. Acreditamos que as peças se 

transformarão em objetos de desejo que, além de projetar o talento das marcas criadoras, 

provocarão o engajamento social das pessoas com a nossa causa”, aposta Liliane  Lana, 

gestora de Desenvolvimento Social do Minas Pela Paz. 

 

Interessados em conhecer a coleção e adquirir exemplares podem acionar o Minas pela 

Paz pelo 3214.0417.  

ACONTECE 
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PROJETO RECEBE PATROCÍNIO DA  
ALGAR E ANGLOGOLD ASHANTI  
 
Uma boa notícia chegou através das parceiras Algar e AngloGold Ashanti. Estas são as duas primeiras empresas a  

formalizar o patrocínio ao Projeto Futebol Minas Pela Paz. Voltado a meninos e meninas, de 09 a 14 anos de idade,  

residentes em áreas de vulnerabilidade social de Belo Horizonte, este projeto adota campos de várzea e, usando o  

futebol como mecanismo de atração, leva reforço escolar e formação cidadã aos seus participantes. “Enquanto  

a confirmação de outros patrocínios, comemoramos o bom exemplo vindo destas duas organizações”, celebra a  

gestora de Desenvolvimento Social do Minas Pela Paz, Liliane Lana.   

RECONHECIMENTO  
 

O Minas Pela Paz conquistou, recentemente, a certificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(Oscip) Federal. Sendo já uma OSCIP estadual, a ampliação do título habilita a entidade a desenvolver projetos  

financiados em parceria com o governo federal, o que abre um novo leque de oportunidades para o trabalho. 

 

O que é Oscip? 

 

Oscip é um título fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil com o objetivo de facilitar e regulamentar parcerias  

entre o Estado e as organizações da sociedade civil, permitindo o recebimento de doações da iniciativa privada e a  

dedução destes aportes no Imposto de Renda dessas organizações.  

EMPREENDER  
 
O empreendedorismo é assunto constante nas  

APACs e a parceria entre o Minas Pela Paz, a FBAC,  

o Senac-MG e o Tio Flávio Cultural tem fomentado 

este assunto entre todos os públicos da unidade.  

Palestras, cursos e atividades de  capacitação estão 

sendo desenvolvidos em 10  APACs do Estado com  

o objetivo de promover o  desenvolvimento dos   

recuperandos e das equipes de gestão. Em setembro, 

as APACs de  Manhuaçu e São João Del Rei recebe-

ram uma palestra do  projeto do Senac com o Tio 

Flávio Cultural com o tema “Empreender, sonhar, 

buscar e fazer a diferença na vida”. Mais de 120  

pessoas, entre elas professores da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) que funcionam nas APACs e os  

administradores das unidades, assistiram a apresentação, que chegará a outras APACs ainda este ano. Outra unidade 

beneficiada pelo projeto foi a de Sete Lagoas, que recebeu uma palestra especial, promovida pelo Senac, com a pedago-

ga e orientadora educacional, Giuliana Reis, que falou sobre a importância de "Empreender a própria vida". 

 

 

“Antes de vir pra APAC, eu não sabia o significado da palavra “mérito”.  
 

Bruno, recuperando do regime Semi-aberto 

 da APAC de Nova Lima 

PELO CELULAR 

 
Quer receber nossas informações em primeira mão através de seu celular? Cadastre o seu número através do e-mail 
minaspelapaz@minaspelapaz.org.br  

PESQUISA DE OPINIÃO 
 

Inconformismo, este é um dos valores do Minas Pela Paz. Com o objetivo de romper com a zona de conforto, aprender  

e aprimorar o nosso trabalho, lançamos a edição 2014 da nossa Pesquisa de Opinião. O questionário virtual foi acessado 

até 26 de setembro, com o intuito de avaliar o trabalho realizado pelo Instituto e seu posicionamento.  No momento, a  

equipe está gerando os relatórios para apuração de resultados. Dentre parceiros do Minas Pela Paz, 82 pessoas respon-

deram à pesquisa. Na sequência, começará a aplicação do questionário entre jornalistas. 

EXEMPLO DO BEM  
 

Além de ser uma das empresas  

parceiras do Minas Pela Paz, a  

Trena Construtora desenvolve  

outros projetos sociais na capital. 

Durante o período de inverno, a 

empresa doou mais de 2 mil  

cobertores para 10 instituições  

sociais da  cidade. Além disso,  

mensalmente, entrega 20 cestas 

básicas ao Lar Tereza de Jesus, que 

hospeda  familiares de pacientes 

com câncer, vindos do interior do 

estado para tratamento em BH. 

 

Se sua empresa é parceira do Minas 

Pela Paz e também realiza ações  

relevantes em prol da sociedade, 

conte pra gente.  Escreva para o  

minaspelapaz@minaspelapaz.org.br  

PROGRAMA REGRESSO 

 

No dia 9 de setembro, Maurílio  

Pedrosa, gestor de Defesa Social do 

Minas Pela Paz, levou a experiência 

na abertura de vagas para egressos 

do sistema prisional a um grupo de 

empresários vinculados ao Sindicato 

das Indústrias de Produtos de   

Cimento do  Estado de Minas Gerais 

(Siprocimg).  

 

Na oportunidade, foram apresentados dados do Programa 

Regresso, que há  cinco anos promove a qualificação  

profissional e  articula a contratação desse público. 

“Ficamos felizes com o  convite e a receptividade das  

empresas presentes no evento.  Nesse momento,   

começamos a receber o contato de  algumas organizações 

interessadas em conhecer melhor a iniciativa e  oferecer 

oportunidades de trabalho”,  comemora Maurílio Pedrosa.  

 
 

FUNDADORES 

PARCEIROS  
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 PARCERIA COM UNIVERSITÁRIOS  

 
Alunos da Universidade Federal de São João Del Rei,   

que estudam no campus de Sete Lagoas e  integram a  

Empresa Júnior de Agronomia (Ejagro) visitaram, no dia 

11 de setembro, a APAC da cidade. Do encontro, nasceu 

a ideia de implantar na unidade, com o apoio técnico dos 

universitários, uma horta orgânica, que possa contar com 

hortaliças para consumo próprio e até mesmo, no futuro, 

para comercialização. A experiência de outras APACs, 

como a de Nova Lima, que já desenvolve projeto seme-

lhante, desperta a expectativa de que esta  parceria dará 

bons frutos! 
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EM MINAS 
  
Capacitação nas APACs 
 

O Projeto Além dos Muros, iniciativa do Minas Pela Paz  em 

parceria com a Fundação AVSI, Tribunal de Justiça de  Minas 

Gerais e FBAC - Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados, realiza até dezembro de 2014 uma série de  

capacitações voltadas à formação  humana para o trabalho.  

O curso de educação continuada,  ministrado pelo Centro de 

Educação para o Trabalho – CEDUC,  tem como público-alvo 

os recuperandos das APACs que participaram recentemente 

de atividades de qualificação profissional. A ação, que teve 

início em  agosto, chegará, até o fim do ano, as APACs de  

Itaúna, Nova Lima, Santa Luzia e Lagoa da Prata, alcançando  

cerca de 150 recuperandos no Estado. 

 

Pirapora 
 

As cidades de Pirapora e Sete Lagoas foram as primeiras a receber o curso para o mundo do trabalho. Cerca de 40  recu-

perandos participaram de atividades diversas, que promoveram reflexões sobre sua inserção e retenção no  mercado de 

trabalho, favorecendo seu desenvolvimento pessoal e profissional. Aspectos como ética, moral, relações interpessoais, 

missão, sonhos e objetivos foram abordados durante a capacitação. 

 

Itaúna 
 

Mais um curso de qualificação profissional chegou ao fim em setembro. Dezoito recuperandos da APAC de Itaúna  

concluíram o curso de Montagem de Painéis Eletrônicos, realizado no âmbito do PRONATEC em uma parceria do Minas 

pela Paz com o TJMG, a SEDS, a FBAC e o SENAI. Instrumentalizando tecnicamente os recuperandos, a capacitação   

pode ser uma porta de entrada no mundo do trabalho. 

 

Sete Lagoas  
 

O Minas Pela Paz apresentou seu programa de Voluntariado ao grupo de voluntários Semente Cedro,  liderado pela  

Cedro Têxtil em parceria com outras instituições de Sete Lagoas. A reunião contou com a presença de representantes da 

Associação Comercial e CDL, Caps AD, Conselho Tutelar, Faculdade Ciências da Vida, Faculdade Promove, Felt  Elétrica, 

Óticas Ronaldo, Polícia Militar, Rotaract, Secretaria de Ação Social, Sesiminas e Unimed – e teve o objetivo de sensibilizar 

as pessoas para a realização de trabalho voluntário na APAC do município, uma das beneficiadas do novo programa do 

Minas pela Paz.  

 

Se sua empresa também pode apoiar o Voluntariado Minas pela Paz, faça contato conosco através do  

minaspelapaz@minaspelapaz.org.br . Ou se você, cidadão, quer participar, acesse minaspelapaz.org.br/participe  

e faça sua inscrição.  
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