
 
 
 
 

 

EXEMPLO DO BEM 
 
O Instituto MRV, um dos parceiros do Minas Pela Paz, foi criado em dezembro de 2014, com o  
objetivo de potencializar as ações de sustentabilidade desenvolvidas pela MRV em todos os 130  
municípios em que a empresa atua. 
 
Além do apoio ao Minas Pela Paz, o Instituto está construindo dois prédios na Cidade dos Meninos  
São Vicente de Paulo, onde acontecerão atividades de inclusão social beneficiando diretamente 200  
jovens. Mantém o Programa escola Nota 10, com a implantação de escolas de alfabetização, inclusão 
digital e capacitação profissional em 97 canteiros de obras, atendendo a 1750 alunos operários.  
Além disso, já reformou diversas escolas e postos de saúde. Para 2015, pretende criar um grupo de 
voluntariado e desenvolver ações socioambientais, potencializando sua valiosa contribuição à  
sociedade. 
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FÓRUM SOCIOEDUCATIVO: ARTICULAÇÃO E ENVOLVIMENTO  
 

A Comissão de Profissionalização do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo retomou suas  
atividades neste mês de fevereiro. A comissão é coordenada pelo Instituto Minas Pela Paz e reúne outras instituições 
que atuam na capacitação e preparação de jovens para o ingresso no mercado de trabalho, como o Senai, a Assprom, a 
Rede Cidadã, o CEDUC, além da Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Defesa Social e a Promotoria de 
Justiça da Infância e da Juventude, atual responsável pela condução do Fórum. 
 
Para 2015, a comissão já definiu seu cronograma de atividades e as seguintes metas e prioridades de atuação: 
 
- Propor ações que promovam o empreendedorismo para adolescentes do sistema socioeducativo 
- Ampliar o número de entidades profissionalizantes no acolhimento de adolescentes em situação de cumprimento  
de medidas socioeducativas 
- Ampliar a oferta de cursos de qualificação profissional para o sistema socioeducativo   
 
Os interessados em participar das discussões e atividades do Fórum Socioeducativo podem entrar em contato com  
a Secretaria Executiva pelo e-mail forumsocioeducativo@hotmail.com ou pelos telefones 3250-5043 e 3250-5031. 
 

 

 

OITO ANOS DE ATUAÇÃO E DE CONQUISTAS 
 
Em fevereiro, o Minas Pela Paz completa oito anos de atuação. Nesse tempo, muita  
dedicação e resultados concretos em projetos intersetoriais com foco na defesa e  
desenvolvimento social. 
 
Desde 2007, foram cerca de 70 mil pessoas envolvidas nos programas 181 Disque  
Denúncia, Regresso, Além dos Muros, Trampolim, Acervos Museológicos e Voluntariado. 
Além disso, novas frentes de trabalho estão se consolidando como, por exemplo, o projeto  
Futebol Minas Pela Paz. 
 
Esteja certo que sua parceria é de fundamental importância para o alcance desses  
resultados e, assim, contamos muito com você para seguirmos nesse caminho de  
realizações. 

 

 

“Podemos ter a certeza de que um conflito foi solucionado segundo os  
princípios da não-violência se não deixa nenhum rancor entre os inimigos e 

os converte em amigos”.  
 

Mahatma Gandhi  

 

FACEBOOK 
 
Estamos também no FACEBOOK. Confira: www.facebook.com/institutominaspelapaz  

 

UAITEC: NOVA PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO 
 
A APAC de Nova Lima será beneficiada com uma unidade da Universidade Aberta  
Integrada de Minas Gerais, a UaiTec, iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência  
Tecnologia. O programa irá ofertar uma grade de 97 cursos em diversas áreas,  
desde tecnólogos até pós-graduação e MBA. Os cursos são ministrados à distância e,  
para isso, a entidade receberá 35 computadores para uso dos novos alunos. 
 
Um espaço físico adequado para o acompanhamento das aulas está sendo construído  
na APAC pelos próprios recuperandos, que estão sendo qualificados e acompanhados pela  
Escola Móvel do SESI na realização da obra. Parte dos materiais de construção foi doada  
por um comerciante da região e parte foi doada por um ex-recuperando. A estrutura deverá  
estar pronta ainda em março, quando os cursos poderão ser iniciados. Para Sandra Tibo,  
presidente da APAC Nova Lima, “esta é uma oportunidade de concretizar toda nossa  
metodologia de recuperação, ensino e introdução ao mercado de trabalho”, comemora.  

VALE A PENA  

 

No livro “Todo dia é segunda feira”, José Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro,  
aborda com franqueza e linguagem direta as diversas questões para um real enfrentamento à violência no  
Brasil: diminuir os erros e os crimes policiais, acelerar a Justiça e construir um sistema prisional que, de fato,  
recupere os presos. 

 

ACONTECE 

2/03: Visita da diretoria da TRACBEL à APAC de Nova Lima 
3/03: Reunião do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento  
Socioeducativo 
3/03: Conclusão do curso de pedreiro de alvenaria na APAC de Manhuaçu 
6/03: Início do curso de Logística, a ser ministrado pelo Núcleo de Extensão  
da Faculdade Senac Minas, na APAC Nova Lima 
8/03: Dia Internacional da Mulher 

 

TRAMPOLIM:  
IMPULSIONANDO INCLUSÃO SOCIAL 
 

Dois adolescentes de 17 e 18 anos atendidos pelo projeto Trampolim começaram o ano com um 
novo trabalho. Eles foram contratados por uma multinacional do setor de telecomunicações para 
trabalhar como auxiliares administrativos. Em junho de 2014 começaram a ser treinados por meio 
do curso de processos administrativos, ofertado pelo Senai em parceria com o programa  
Trampolim.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMahatma_Gandhi&ei=9I_vVM6LBc6FNqn9g7AE&usg=AFQjCNF-rXhyDpskcdQi3PGCoRGRonaPjg
http://www.facebook.com/institutominaspelapaz

