
PRESP EM REDE

Trabalho e inclusão social

FICA VIVO! EM REDE 

Oportunidades por meio da parceria

EDITORIAL

Dez edições e uma dezena de expectativas

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM REDE

Resultados para a comunidade

NA AGENDA

O que vem por aí

NA MEMÓRIA

Outros destaques da Prevenção

QUEM FAZ

Equipe responsável por esta publicação

ir para matéria ir para matéria

ir para matéria

ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS EM REDE

Mudanças à vista ir para matéria

CEAPA EM REDE

Ampliação e novos desafios ir para matéria

ir para matéria

ir para matéria

ir para matéria

ir

REVISTA DIGITAL DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE DE MINAS GERAIS

10a EDIÇÃO
Out-Dez 2013



volte ao início

EDITORIALEDITORIAL
Dez edições e uma dezena de expectativas

Prezado(a) leitor(a),

Depois de dois anos e meio de projeto, 55 matérias e 
dezenas de dicas de agenda relacionadas à promoção 
da cidadania, inclusão social e terceiro setor, 
chegamos até aqui: décima edição da ‘Prevenção em 
Rede’, revista digital da Política de Prevenção Social à 
Criminalidade de Minas Gerais.

Alcançar essa marca simbólica às portas de um ano 
de eleições, Copa do Mundo e tantos outros grandes 
eventos, desperta em nós a expectativa e os votos – 
como as pessoas normalmente fazem nessa época 
do ano – de alçar o projeto da publicação a um novo 
patamar. Cremos mesmo que chegar a tal volume 
de edições promove algum nível de fortalecimento 
da credibilidade da Prevenção em Rede, o que nos 
traz a esperança de conquistar novos patamares de 
visibilidade e outros públicos.

Para você, que já é (ou não) nosso leitor, esses são 
os destaques da presente edição: na matéria da 
Central de Acompanhamento de Penas e Medidas 
Alternativas (Ceapa), saiba mais sobre o programa 
mineiro de Justiça Restaurativa que entrará em 
operação já no início de 2014 e fique por dentro 
também da expansão da Ceapa, ainda para janeiro; 
no texto do Fica Vivo!, veja como o programa aposta 
em oficinas de capacitação profissional para favorecer 
a inclusão produtiva de jovens; por meio de uma 

entrevista, entenda a participação do Programa de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PETP) na 
mobilização nacional da CPI do tráfico de pessoas; 
veja os impactos positivos proporcionados pelos 
projetos temáticos na matéria do Programa de 
Mediação de Conflitos; acompanhe ainda o debate 
do Programa de Inclusão Social de Egressos do 
Sistema Prisional (PrEsp) acerca dos desafios à 
empregabilidade e ampliação das oportunidades de 
trabalho para o público egresso.

Por fim, nesta décima edição, gostaríamos de deixar 
registrado que nos felicita muito constituir essa voz 
que propaga iniciativas alinhadas à perspectiva da 
prevenção no campo da segurança pública. Assim 
como a democracia ainda é recente no país e o 
compromisso mais sistemático com as desigualdades 
é ainda mais recente, o campo da segurança cidadã 
tem muito ainda a amadurecer, bem como este veículo 
que pretende ser sua voz, que é o PER.

Esperamos que a publicação ainda em breve consiga 
reportar os exemplos de conquista da prevenção à 
criminalidade com a simplicidade das coisas que já 
fazem parte do cotidiano geral; meu, seu, nosso.

Sem mais, uma ótima leitura!



volte ao início

Ampliação e 
novos desafios



volte ao início

Ampliação e novos desafios
Ceapa ganhará mais dois novos núcleos de 
atendimento; projeto de Justiça Restaurativa 
começará a funcionar em BH

O trabalho de prevenção à criminalidade em Minas 
Gerais por meio da execução de alternativas 
penais ganhará em 2014 importantes reforços, 
com a inauguração de dois novos Núcleos de 
Acompanhamento e Fiscalização de Penas e Medidas 
Alternativas do Programa Central de Acompanhamento 
de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa), em Araguari, 
no Triângulo Mineiro, e Vespasiano, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

Além disso, a capital mineira ganhará o seu primeiro 
Projeto de Justiça Restaurativa, que funcionará no 
Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) Centro 
com estrutura específica de trabalho. 

continue lendo

ceapa EM rede

Araguari, no Triângulo Mineiro receberá o Programa 
Ceapa 

Presença da Política de Prevenção à Criminalidade 
se amplia em Vespasiano com a chegada da Ceapa

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1144
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1144
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1918
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enfrentamento ao tráfico de 
pessoas EM rede

Mudanças à vista

Trabalhos da CPI do Tráfico de Pessoas poderão 
mudar a legislação brasileira

A questão do enfrentamento do tráfico de pessoas 
no Brasil tem sido tema de intensos debates no 
Congresso Nacional. Para investigar o assunto, em 
abril de 2012 foi criada uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito que vem ajudando a dar maior visibilidade 
e organização aos números e casos associados a 
essa modalidade criminosa. Entre as ações já realizas 
pela comissão está à aprovação de um relatório 
parcial com sugestões legislativas que incluem 
propostas como a mudança na tipificação do crime no 
Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), a proibição da 
intermediação de pessoas físicas nos processos de 
adoção internacional e a restrição do agenciamento de 
modelos profissionais.

A previsão é de que o relatório final da CPI do 
Tráfico de Pessoas seja votado em março de 2014, 
concluindo um trabalho que contou com a colaboração 
do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(PETP), como você vai ver na matéria desta edição 
sobre o programa.

continue lendo

CPI esteve em Betim para investigar o tráfico de 
bebês no Hospital Regional

Diretoria do PETP participou da audiência que ouviu 
três pessoas indiciadas pela Polícia Civil

Fotos: Lívia Machado

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1263
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1919
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fica vivo! EM rede

continue lendo

Oportunidades por meio da parceria

Fica Vivo! e Fundação CDL oferecem curso de 
capacitação profissional para jovens participantes 
do programa 

“Sou inexperiente ainda, mas com essas aulas sinto 
que estou mais confiante para encarar qualquer 
emprego”. É com esse sentimento que Paulo da Silva 
de Matos, 19 anos, morador do Bairro Taquaril, região 
Leste de Belo Horizonte, resume a oportunidade 
de participar do curso de capacitação profissional 
oferecido pelo Programa Fica Vivo!, em parceria 
com a Fundação CDL Pró-Criança, da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) da capital mineira. 
Ele conta que vários jovens de sua comunidade 
tomaram conhecimento do curso e também ficaram 
interessados. “Seria muito bom se houvessem novas 
atividades como essa para o pessoal aqui do bairro”, 
comenta Paulo.

Desde o mês de setembro, cerca de 80 jovens 
atendidos pelo Fica Vivo! dos Centros de Prevenção 
à Criminalidade (CPCs) Santa Lúcia, Morro das 
Pedras, Serra e Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, 
e Citrolândia, em Betim (região metropolitana de 
BH), vem recebendo dicas de marketing pessoal, 
comunicação verbal e escrita, e outras lições voltada 
ao mercado de trabalho. 

No CPC Taquaril, jovens recebem orientação 
profissional

Jovens da Serra recebem o certificado de conclusão 
do curso oferecido pela Fundação CDL

Foto: Arquivo CPC Serra

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1916
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1916
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1141
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Foto: Arquivo CPC Jardim Teresópolis
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mediação DE conflitos EM rede

continue lendo

Resultados para a comunidade

Projetos temáticos do PMC aproximam programa e 
comunidade, e ampliam a importância do trabalho 
das equipes técnicas

Iniciativas importantes para a promoção do debate e 
da participação social, e para a solução de problemas 
que impactam a vida dos moradores de aglomerados, 
vilas e favelas onde as equipes técnicas do Programa 
Mediação de Conflitos (PMC) atuam, os projetos 
temáticos são concebidos a partir da análise dos 
fatores de risco e de proteção, identificados em cada 
território por meio dos atendimentos realizados nos 
Centros de Prevenção à Criminalidade (CPCs) e 
também a partir de relatórios, diagnósticos, fóruns 
comunitários, dentre outros instrumentos de trabalho 
do programa da Política de Prevenção. 

Neste ano, esses projetos passaram por um processo 
de reformulação (saiba mais sobre as mudanças) que 
contribuíram para seu aprimoramento e adequação 
à metodologia do PMC. Um trabalho que rendeu e 
continua a render frutos: superando a meta inicial 
do ano de realização de 18 projetos temáticos nos 
territórios atendidos ao longo do estado, o programa 
chega ao fim de dezembro com um total de 21 
projetos realizados, divididos por Belo Horizonte (oito), 
região metropolitana (oito) e interior (cinco).

Projeto ‘Cultura de Paz na Família’ deu continuidade 
ao trabalho iniciado em 2012 pelo CPC Ipatinga

‘Bem Viver’ debateu os conflitos familiares com 
estudantes da região do CPC Ribeiro de Abreu

Foto: Arquivo CPC Ipatinga

Foto: Arquivo CPC Ribeiro de Abreu

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1915
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1915
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1143
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1143
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/961
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1696
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presp EM rede
Trabalho e inclusão social

Ações de trabalho, renda e qualificação 
profissional consolidam-se como estratégias 
permanentes do PrEsp para favorecer ao seu 
público a retomada da vida em liberdade

Um encontro entre dezenas de egressos e outras 
pessoas também interessadas em discutir novas 
formas de promover o trabalho para indivíduos que 
passaram pela experiência do encarceramento. Essa 
imagem foi vista na capacitação do Programa de 
Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional 
(PrEsp) durante o Seminário Anual da Política de 
Prevenção 2013 (saiba mais), realizado no início 
do último mês de dezembro, mas traduz também o 
esforço contínuo do programa para articular os vários 
atores envolvidos na causa e sensibilizar a sociedade 
em torno do debate sobre a temática.

Ao saírem do sistema prisional, os egressos 
encontram dificuldades para encontrar uma 
oportunidade de trabalho por questões como a baixa 
escolaridade, falta de qualificação profissional e o 
preconceito dos contratantes. Situação que dificulta 
o alcance de um dos principais objetivos da Lei de 
Execuções Penais (LEP), que aponta a inclusão 
produtiva como uma das estratégias fundamentais 
para a inclusão social dos egressos.

continue lendo

Inclusão social, por meio do trabalho foi debatida 
pela equipe do PrEsp, no auditório da Fiemg 

Para se ter uma ideia da gravidade dessa atuação, 
dados do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, do Ministério da Justiça, apontam que o 
índice de reincidência criminal no Brasil, na ausência 
de políticas de reinserção de ex-detentos no mercado 
de trabalho, gira em torno de 60% a 70%.

Foto: Juliana Marques e Marina Pimenta

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1146
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1146
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1909
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1914
http://portal.mj.gov.br/cnpcp/
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na AGENDA
Prevenção em Minas

Expansão do programa Ceapa

A Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) começará 2014 ganhando mais 
duas bases de operação no estado. Mediante assinatura de convênio junto ao Ministério da Justiça, foi 
definida a expansão do programa para os municípios de Araguari, no Triângulo Mineiro, e Vespasiano, 
que integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é de que as novas equipes já estejam 
atuando a partir de fevereiro. 

Programa de Justiça Restaurativa entra em operação

Sob responsabilidade do Núcleo de Penas Alternativas e Inclusão Social de Egressos – que, na 
Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade (CPEC | SEDS-MG), também cuida da execução 
da Ceapa e do PrEsp –, o novo programa articulará junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de 
Belo Horizonte (JECRIM/BH) a prática da perspectiva da justiça restaurativa: proposta de aplicação da 
justiça na qual se busca o atendimento das necessidades da vítima ao mesmo tempo em que o agressor 
é convocado a participar do processo de reparação do dano, visando um processo produtivo e de 
reintegração à sociedade, em lugar da simples pena punitiva. As atividades do programa, que integrará 
o leque de ações da Política de Prevenção Social à Criminalidade do estado e está sendo financiado por 
meio de convênio com o Ministério da Justiça, estão previstas para começar em fevereiro. 

https://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=167
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/961
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Edital voltado aos direitos das mulheres

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) abrirá edital a partir 
de 2 de janeiro (com vigência de 45 dias) que se destina a órgãos da administração pública, direta e 
indireta, em seus vários níveis, e instituições privadas sem fins lucrativos, com os objetivos de: apoiar 
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher; fortalecer a participação de mulheres nos 
espaços de poder e decisão; dar suporte a iniciativas de referência nos eixos temáticos do Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres; entre outros. 

Para mais informações, acesse o edital.

Consulta pública ao 2º relatório sobre Tortura

O objetivo da consulta pública é incentivar e facilitar a participação da sociedade civil no processo de 
elaboração do relatório. O documento está disponível até 23h59 do dia 20 de janeiro de 2014.

As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem ser encaminhadas 
preferencialmente por meio do formulário eletrônico disponível no site. Serão também consideradas as 
manifestações recebidas até as 17h00 do dia 20 de janeiro de 2014, encaminhadas por carta, fax ou 
correio eletrônico para: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Edifício Parque 
Cidade Corporate, Torre A, 10º andar Setor Comercial Sul B, Quadra 09, Lote C CEP: 70308-200 - 
Brasília – DF | Fax: (0xx61) 2025-3007 | Correio eletrônico: onurelatorio@sdh.gov.br.

Prêmio Petrobrás de Esporte Educacional

Até o dia 5 de fevereiro, a premiação recebe inscrições de exemplos que vêm sendo aplicados em 
território nacional, seja pelo terceiro setor, universidades ou ainda por escolas públicas. A proposta é 
mapear, certificar, premiar e disseminar exemplos de como o esporte educacional pode contribuir para o 
desenvolvimento integral dos sujeitos.

Para mais informações, acesse o regulamento.

Segurança pública, terceiro setor e atuação social

http://mulheres.gov.br/Editais/editais-2013/edital-de-proposta-05-2013
https://www.consultas.governoeletronico.gov.br/ConsultasPublicas/index.do
mailto:onurelatorio@sdh.gov.br
http://premioesporte.petrobras.com.br/regulamento/
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CONAE em fevereiro 

De 17 a 21 de fevereiro, será realizado em Brasília a II Conferência Nacional de Educação (CONAE), que 
terá como mote principal o Plano Nacional de Educação (PNE) e seu papel na articulação do Sistema 
Nacional de Educação – lembrando que o evento tem por intuito colaborar com a implementação do 
PNE, indicando as responsabilidades e corresponsabilidades entre os entes federados e os sistemas de 
ensino.

Organizada pelo Fórum Nacional de Educação (FNE), a conferência discutirá a participação popular, 
cooperação federativa e o regime de colaboração na educação, buscando fomentar a participação das 
diversas instâncias da sociedade no que diz respeito à educação brasileira, para garantir, assim, um 
espaço mais democrático para a construção da qualidade social da educação pública.

Para acessar os conteúdos a serem discutidos durante a conferência, acesse o Documento-Referência.

Diretrizes para preveção ao uso de drogas têm consulta pública aberta 

Está em consulta pública na página do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID) e 
do Portal do Ministério da Justiça, até o dia 28 de fevereiro de 2014, a minuta de resolução que define 
diretrizes para campanhas nacionais de prevenção ao uso indevido de drogas.

A proposta da minuta é resultado do Grupo de Trabalho de Prevenção, apresentado em reunião ordinária 
do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad), realizada em 04 de dezembro de 2013. As 
contribuições serão utilizadas na elaboração da proposta final para submissão e aprovação do Conad. 

As sugestões podem ser enviadas, por escrito, para a sede o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 
– CONAD, em Brasília/DF, no endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, 2º andar, Sala 208, CEP: 
70.064-900 ou pelo e-mail conad@mj.gov.br ou ainda nos sites www.obid.gov.br ou www.mj.gov.br.

Curso de prevenção de drogas

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores 
de Escolas Públicas. A capacitação é oferecida pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do 
Ministério da Justiça (Senad/MJ) e Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/
MEC), em parceria com instituições de ensino superior. São oferecidas 70 mil vagas para professores de 
16 estados do Brasil e do Distrito Federal.

Para mais informações, clique aqui.

http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/doc_referencia_conae2014.pdf
http://www.obid.gov.br%3Chttp//www.obid.gov.br
http://www.mj.gov.br%3Chttp//www.mj.gov.br%3E
mailto:conad@mj.gov.br%3cmailto:conad@mj.gov.br
http://www.obid.gov.br%3Chttp/www.obid.gov.br
http://www.mj.gov.br%3Chttp/www.mj.gov.br
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2013/12/mj-e-mec-oferecem-vagas-para-curso-de-prevencao-de-drogas
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na MEMÓRIA

Encontro dos oficineiros aproxima  
atores da ponta de atuação

PETP participa da CPI do tráfico de pessoas ‘Capacitação Geral’ 2013 integra equipes  
da Política de Prevenção

Mediação promove debate sobre sobre a violência 
sexual contra crianças e adolescentes

Grupo de pré-egressos da Nelson Hungria é 
certificado em curso do PrEsp

Ceapa participa de encontro de rede  
sobre a maioridade penal

Confira aqui recentes destaques da Prevenção no nosso site

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1910
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1899
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1909
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1888
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1867
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1889
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Gerais, o o Instituto é parceiro da Secretaria de Estado de Defesa Social, compartilhando os esforços de implantação e desenvolvimento dos CPCs e das ações dos 
programas de prevenção. 
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