
 
 

 
 

 

PORTAS ABERTAS EM UBERLÂNDIA 
 

Durante encontro em Uberlândia no último dia 25/11, o programa Regresso foi apresentado para cerca de 50  
empresários locais, representantes da Fiemg e da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade. A iniciativa evidenciou os  
benefícios sociais e as vantagens em contratações de egressos para o trabalho, com acompanhamento integral pelo  
programa de inclusão social. A apresentação foi realizada por convite do Tribunal de Justiça (Comarca de Uberlândia),  
da Secretaria Municipal Anti-Drogas e do Centro de Prevenção à Criminalidade, ligado à Secretaria de Estado de  
Defesa Social.  

EXEMPLO DO BEM 
 

 
O programa ViraVida, de iniciativa do  
Sesi/Fiemg, oferece para jovens com  
histórico de exploração sexual a  
oportunidade de uma virada de vida.  
As famílias envolvidas recebem  
atendimento psicológico, médico e  
atendimento social, com o objetivo de  
recuperar vínculos afetivos e resgatar a 
autoestima. Além disso, busca abrir  
oportunidades de reinserção social para 
os jovens por meio da capacitação  
profissional, educação continuada e en-
caminhamento ao emprego. Desde a sua 

criação, o programa já atendeu a mais de 4 mil jovens, de 
16 a 21 anos, em 20 estados. Em Minas, está presente 
em Contagem e Montes Claros.  

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  

FUNDADORES 

PARCEIROS  

PRÊMIO INNOVARE 2014 
 
A prática SISTEMA APAC de recuperação de presos foi uma das três finalistas entre as 111 práticas inscritas na XI edição 
do Prêmio Innovare de 2014, na categoria “Prêmio Especial”. O prêmio tem como objetivo reconhecer e disseminar  
ações  inovadoras do sistema judicial brasileiro e comprometimento com ideais de justiça. A cerimônia de premiação foi 
realizada no dia 16/12, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília.  

 

PLANEJAR PARA CRESCER  
 

  
A padaria da APAC de Lagoa da Prata começa a se planejar para aprimorar seu processo  
de produção e aumentar suas vendas. No dia 02/12, a equipe responsável pela padaria  
recebeu, por meio do programa Além dos Muros, um plano de marketing,que prevê um  
cronograma completo de ações. “Esta é uma possibilidade de se oferecer uma gestão  
mais profissional para a padaria da APAC, de acordo com a sua realidade produtiva”, avalia  
o coordenador do programa Além dos Muros, Ronalte Vicente da Silva. Segundo ele,  
“as padarias oferecem uma das melhores condições de geração de renda, qualificação  
profissional e reinserção aos recuperandos”.  
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TECNOLOGIA PARA RESULTADOS  

Os secretários das APACs de todo o estado contam com uma nova ferramenta 
de gestão de indicadores de resultados. O software InfoAPAC permite que as 
informações sobre atividades de cada unidade sejam lançadas mensalmente e 
acompanhadas de forma sistemática e padronizada. O sistema será integrado 
entre todas as APACs, a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados 
(FBAC), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e outros parceiros. Os 
secretários foram capacitados no fim de novembro. A iniciativa é resultado das 
articulações do Além dos Muros, programa do Minas pela Paz em parceria com 
a Fundação AVSI, a FBAC e o TJMG. 
 

NOVAS APRENDIZAGENS RELATADAS EM ENCONTRO  
 

No dia 04/12, quatro adolescentes atendidos pelo programa Trampolim se  
reuniram no Museu de Artes e Ofícios para trocar experiências sobre seus  
primeiros meses de trabalho. Os jovens, que cumprem medida socioeducativa, 
foram recebidos pelo educador social e pedagogo Flávio da Silva Paiva, conhecido 
como Russo APR.  
 
Para Ronalte Vicente da Silva, coordenador do programa, o encontro foi  
importante por ser uma oportunidade de ouvir, dos próprios adolescentes,  
quais as transformações alcançadas por meio do acesso ao mercado de trabalho. 
“Ficou claro que estes jovens conquistaram seu lugar e foram reconhecidos na  

sua comunidade e na sua família. Além disso, se sentem pertencentes a uma cidade, ou seja, despertou-se um sentimen-
to de cidadania. Quando a gente promove acolhimento e inclusão, percebemos que desperta no adolescente um  
sentimento de respeito para com o outro”, avalia. 
 
Após o bate-papo, os jovens fizeram uma visita guiada pelo museu, cujo acervo destaca a história do universo do  
trabalho e dos ofícios no Brasil. Também estiveram presentes no encontro representantes de instituições parceiras  
do programa Trampolim, como o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (CIA-BH), a Prefeitura de  Belo  
Horizonte e o programa Se Liga, da Secretaria de Estado de Defesa Social. Os adolescentes presentes ao encontro  
foram inseridos através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e da Associação Profissionalizante  
do Menor (ASSPROM).  
 

 

 

RESULTADOS 2014 E PLANOS PARA 2015 
 
 
Olhar para trás, refletindo sobre os resultados  
alcançados e obstáculos superados é uma das 
boas formas de se encerrar um ano de trabalho. 
Em 2014, nos empenhamos por marcar presença 
entre nossos tantos parceiros e a sociedade.  
 
Incrementando a Comunicação, levamos o Minas 
pela Paz a um reconhecimento que jamais teve 
junto ao cidadão mineiro. Nos programas e  
projetos também temos o que comemorar. Com 
destaque, o projeto Trampolim, voltado à inserção 
no mercado de trabalho de jovens e adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeducativas 
que ganhou novos parceiros nos últimos dois meses. Já são 10 jovens contratados e   
perspectivas de preenchimento de outras 75 posições de trabalho para o início de 2015.  
  
No programa Regresso, refletindo as dinâmicas da economia nacional, tivemos apenas 75 
contratações e suspensão da subvenção devido ao ano eleitoral. Mas levamos o programa 
a outras regiões de Minas, perseverando no esforço de captar novos empresários a  
aderirem à nossa causa. 
  
No trabalho de fortalecer as Apacs, fechamos o ano com a entrega de um software de 
gestão que se torna um marco no esforço de profissionalização da metodologia Apac.  
E, em 2015, entregaremos à FBAC, a entidade que conduz o modelo das Apacs, um  
Planejamento Estratégico de longo prazo construído sob a liderança de profissionais  
voluntários do ISVOR.  
  
Nos nossos projetos mais novos, o Futebol Minas Pela Paz e também o Voluntariado,  
avanços vão acontecendo e, nos dois casos, as adesões, tanto de patrocinadores como  
de voluntários, exigirão de nós novas estratégias para 2015. Agradecemos os apoios  
concretos da Vallourec, da AngloGold Ashanti e dos Grupos Algar e Fiat ao projeto. 
  
Assim, celebramos os avanços de 2014, com a convicção de que a família Minas Pela Paz 
faz diferença na vida de muitas famílias mineiras. E somos gratos a você pela parceria. 

 

FACEBOOK  
 

A partir deste mês o Minas pela Paz está também no Facebook, mais um espaço 
para troca de ideias e informações sobre nossas atividades e sobre temas  
relevantes para a promoção da cultura da paz. Conheça, participe, compartilhe!  
www.facebook.com/institutominaspelapaz  

 
 

  VALE A PENA  
 
 No livro “Por que cresce a Violência no Brasil?”, publicado pela Autêntica Editora em parceria com a PUC Mi-
nas,   os sociólogos Luís Flávio Sapori e Gláucio Ary Dilon Soares discutem o crescimento da violência no país 
nas últimas décadas, apesar dos avanços nos indicadores socioeconômcos.  

FORMATURA NA TRACBEL  
 
 
Aconteceu no dia 11/12,  
a formatura da 20ª turma  
do Projeto Profissionalizar,  
iniciativa da Tracbel, uma das 
empresas parceiras do Minas 
pela Paz e do projeto  
Trampolim. O nosso gestor  
de Defesa Social, Maurílio Leite 
Pedrosa, foi o paraninfo da  
turma. Ao longo de 20 anos  
de trabalho, o Profissionalizar já 
capacitou 200 jovens no curso 
de Aprendiz de mecânica com 
Iniciação à Mecatrônica. Recentemente, dois adoles-
centes do Trampolim foram selecionados para partici-

par da próxima turma do programa.  
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“Todo homem é culpado pelo bem que não fez”. 

Voltaire, escritor e filósofo francês 

 

 

Edição Nº 14  
Dezembro/14 

mailto:minaspelapaz@minaspelapaz.org.br
http://www.facebook.com/institutominaspelapaz

