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editorialeditorial
um novo olhar sobre a prevenção
Mais do que controle social, meio para que os cidadãos pos-
sam exercer sua autonomia, vida e liberdade. Conferir esse 
significado à segurança pública é não só o desafio, mas a 
missão e a fé das políticas de prevenção à criminalidade. 
Políticas que trazem em sua perspectiva a necessidade 
de perceber a segurança pública como política social que 
garanta, em primeiro lugar, a qualidade de vida de toda a 
sociedade, sem discriminação. 

Para retratar esse profundo esforço público com maior 
alcance, estamos inaugurando esse novo informativo da Po-
lítica de Prevenção Social à Criminalidade de Minas Gerais: 
o Prevenção em Rede. 

Apesar da vinculação direta à experiência de um estado da 
federação em particular – Minas Gerais –, a intenção é falar 
em sentido amplo sobre a necessidade e as possibilidades 
de uma nova atuação governamental frente à violência e 
sua grave ameaça à ordem pública. 

O Prevenção em Rede traz um formato que foi pensado 
em função das tendências do universo digital, procurando 
aprender com a (e fazer uso da) diversidade do hipertexto. 
Assim, você encontrará no informativo sessões específicas 
para os campos de atuação de cada um dos programas de 
prevenção à criminalidade (Ceapa, Fica Vivo!, Mediação de 
Conflitos e Presp), espaço de agenda e perfis dos CPCs 
– visando aproximar a população desses equipamentos 
públicos e de seus projetos –, além de, sempre, uma pauta 
mais ampla, abordando as mais recentes questões rela-
cionadas às políticas e ao cotidiano da segurança pública 
(essa seção, a ‘Em questão’, traz nesse primeiro número, 
“didaticamente”, uma apresentação geral dessa política que 
norteia as matérias e discussões do informativo: a Política 
de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais).

Outro objetivo do informativo, em seu formato digital, é 
aproveitar as redes sociais, por meio de recursos de share 
e ‘compartilhar’, para dialogar com o universo disperso, mas 
interessado e, principalmente, concernido pelas questões da 
Prevenção: a sociedade como um todo.

Reiteramos que, mais do que ser um veículo institucional, o 
objetivo do Prevenção em Rede é pautar a opinião pública, 
ou melhor (já assumindo o discurso da internet), as opiniões 
dos variados públicos, na expectativa de que a informação 
possa apontar caminhos, fazer novos parceiros e, sobretu-
do, envolver cidadãos que cotidianamente sofrem com a vio-
lência, mas que não cedem à tentação fácil e ilusória de que 
tudo pode ser resolvido pela repressão ou de que podemos 
erguer barreiras, na sociedade, entre vítimas e condenados, 
entre aqueles que têm ou não “solução”. 

A solução para o problema social da violência e da crimi-
nalidade não é uma única fórmula que se aplica a todos os 
casos, mas envolve a todos nós. É preciso encarar o pro-
blema de frente e assumir a realidade de que somos não só 
indivíduos, mas vizinhos, parentes e cidadãos. 

Desse modo, acreditamos, será possível brotar a solidarie-
dade e, assim, quem sabe, um país mais digno e mais justo 
com seus filhos. Não abandonemos ninguém e façamos a 
nossa parte. Esse é o convite desse informativo. Esse é o 
convite da Prevenção.

Boa leitura!

Kris Brettas

Diretor-presidente do Instituto Elo
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em questão

segurança pública: política social

Abordagem cidadã como saída para crimes e violência é o método da Política de Prevenção 
Social à Criminalidade de Minas Gerais

“É preciso romper com o modelo de segurança pública pautado, exclusivamente, na aplicação de penas pri-
vativas de liberdade e no pressuposto de que o crime seria resultado da uma escolha racional de um sujeito 
propenso a cometer delitos. É preciso trabalhar a responsabilidade do indivíduo, contudo, é também neces-
sário superar a visão maniqueísta de bem X mal, ou melhor, de cidadão ‘de bem’ X bandidos e criminosos 
presente nos debates e pautas de discussão sobre segurança pública”. As palavras são de Talles Andrade 
de Souza, responsável pela CPEC (Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de 
Estado de Defesa Social de Minas Gerais – SEDS/MG), e apontam noções basilares da Política de Preven-
ção Social à Criminalidade do estado.

Como explica o coordenador, essa política parte da premissa de que o crime não é meramente um fato 
individual, mas político e social. Assim, a segurança pública é concebida como política social, que deve 
trabalhar pela qualidade de vida dos cidadãos, orientando sua atuação na chamada reversão dos fatores 
de risco e vulnerabilidades sociais, que podem contribuir para a incidência de crimes violências e pro-
cessos de criminalização.

continue

https://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=167
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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ceapa em rede

penas e medidas alternativas em foco 

Autoridades e especialistas discutem a ampliação da Política de Penas e Medidas 
Alternativas no Brasil 

Você sabia que o Sistema Nacional de Alternativas Penais brasileiro é considerado modelo mundial pela 
Organização das Nações Unidas (ONU)? Aliás, você o conhece? Em agosto, uma pequena amostra des-
se universo de atuação foi apresentada em Belo Horizonte durante o 7º Seminário Estadual da Central 
de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas (Ceapa). 

A proposta do evento foi ampliar os diálogos sobre a Execução Penal no Brasil e discutir a perspectiva de 
reformulação do Sistema Nacional que vem sendo sinalizada pelo governo, de olho na ampliação dessa 
política que completa, agora em 2011, 10 anos de atuação no país. Também entrou na programação do 
evento, a apresentação das boas práticas na área: frentes de trabalho de nove estados brasileiros que 
tiveram reconhecimento nacional pela proposta de atuação relacionada às penas e medidas alternativas. 

continue

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/898
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/898
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/955
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apontando novos caminhos 
Cumprimento de pena também pode ser 
oportunidade de educação e crescimento 
profissional 

Quando foi encaminhado à Central de Acompanha-
mento de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) 
pela Vara de Execução Criminal de Governador 
Valadares (leste de Minas Gerais), em 2010, Mauro 
Sérgio Batista sabia que o cumprimento da pena 
mudaria sua rotina, mas não imaginava que o leva-
ria para a sala de aula, muito menos na condição de 
professor. “Eu nunca me imaginei nessa situação. 
Foi uma grande surpresa para mim”, afirma Mauro.

Há seis meses trabalhando como instrutor no curso 
de venda de automóveis para jovens dos bairros 
Turmalina – onde está instalado o Centro de Pre-
venção à Criminalidade (CPC) de base local – e 
bairro Carapina, Mauro, que trouxe para o projeto 
sua experiência no comércio, conta que a participa-
ção no curso tem sido importante até para seu cres-
cimento profissional. “Aprendi a lidar com a timidez 
de falar em público e já penso em seguir estudando 
e me aprimorando profissionalmente”. 

ceapa em rede

continue

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/963
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Juventude em vários níveis

Novo diretor do Fica Vico! fala da responsabilidade de assumir o programa, que é reconhecido pelo 
trabalho com o público jovem

Formado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, Henrique Carvalho assumiu nesse 
segundo semestre de 2011 a Diretoria de Promoção Social da Juventude, da Coordenadoria Espe-
cial de Prevenção à Criminalidade (CPEC/SEDS-MG), tornando-se, assim, o responsável pelo Pro-
grama Fica Vivo!. Missão que abraça com todo o entusiasmo de seus 24 anos, gerando a expectati-
va de uma gestão fundamentada em um olhar jovem, para essa política voltada à juventude. 

A carreira de Henrique na Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) começou já em 2007, como 
diretor administrativo da Escola do Sistema Prisional e Socioeducativo. Em seguida, atuou como gerente 
adjunto da CPEC e, depois, exerceu o cargo de assessor de desempenho institucional da SEDS, até a 
recente nomeação no Fica Vivo!.

Em entrevista à equipe do Prevenção em Rede, Henrique Carvalho conta que encarou o novo desafio 
como uma grande oportunidade de aprendizado e para aplicar instrumentos de gestão estratégica em 
prol do crescimento do Fica Vivo!.

continue

fica vivo! em rede

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/957
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fica vivo! em rede
em alta consigo e com a comunidade

Valorizados, jovens estreitam laços com a 
vizinhança

“Os jovens sentem a necessidade de se mostrar 
à comunidade. Mostrar tudo aquilo que foi apren-
dido, todo seu potencial artístico. Eles se sentem 
valorizados a cada elogio recebido”. A considera-
ção é de Eurico Nobre, que há oito meses traba-
lha à frente da oficina de artesanato do programa 
Fica Vivo!, pelo Centro de Prevenção à Crimina-
lidade (CPC) Santos Reis, em Montes Claros, no 
norte de Minas Gerais. 

Eurico conta que oportunidades para mostrar os tra-
balhos têm sido cada vez mais demandadas pelos 
jovens atendidos pelo programa na cidade. “É que 

quando a gente sai do espaço das oficinas e mostra 
tudo aquilo que é produzido, a comunidade aplaude. 
Isso é um grande estímulo”, aponta o oficineiro.

Segundo a supervisora metodológica do Fica 
Vivo!, Michelle Gangana, “quando um jovem sobe 
ao palco ou calça sua chuteira e mostra seu talen-
to, toda comunidade está envolvida. Participam os 
parentes do jovem, que vão prestigiá-lo; a equipe 
do programa, que vê naquele momento uma chan-
ce de se aproximar e conhecer outras realidades; 
o oficineiro, que pode mostrar na prática sua con-
tribuição à comunidade em que vive. O alcance e 
a socialização são grandes”, conclui Michelle.

continue

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/962
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convívio bom para viver bem 

Relacionamento entre vizinhos pode ser fonte 
de conflitos e merece atenção 

Cerca de 60% dos casos de agressão, ameaça 
verbal e disputa judicial são relacionados a dispu-
tas entre vizinhos. Embora essa estatística faça 
referência a um contexto bem específico – conjun-
tos habitacionais do aglomerado Morro das Pedras, 
em Belo Horizonte –, o dado ajuda a pensar na 
importância que deve ser dada a políticas e ações 
que visem ao convívio harmônico entre vizinhos. 

É o que pensa a técnica social, Tatiana Pires 
Maia, que trabalha no Programa Mediação de 
Conflitos (PMC), no Centro de Prevenção à Crimi-
nalidade (CPC) Morro das Pedras. Ela conta que, 
na região, assim como em outros históricos de 
urbanização de vilas e favelas, o processo trouxe 
muitos benefícios, como a ampliação do sanea-
mento básico, erradicação do risco geológico, re-
estruturação de ruas e becos, e o reassentamento 
de famílias em unidades habitacionais novas, mas 
também colocou os moradores diante de realida-
des com que não estavam acostumados, gerando 
estranhamentos.

continue

mediação de conflitos em rede

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/954
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mediação de conflitos em rede

terceira idade, primeira grandeza

Idosos ocupam cada vez mais lugar na 
sociedade, exigindo novas formas de 
atendimento e aproximação

O Brasil está envelhecendo. Estimativas do IBGE 
apontam que daqui a pouco menos de uma déca-
da, em 2.020, as pessoas com mais de 65 anos 
representarão mais de 11% da população, contra a 
atual proporção de 7,4%. Um reflexo visível desse 
fenômeno é o fato de que, hoje, 64% dos lares em 
nosso país são sustentados por idosos, como lem-
bra a técnica social Ludmila Amaral, integrante do 
Programa Mediação de Conflitos (PMC), do Centro 
de Prevenção à Criminalidade (CPC) Citrolândia, 
em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
“Muitos desses senhores e senhoras são responsá-
veis por crianças que, em vários casos, foram até 
abandonadas por pais despreparados”, salienta.

Ludmila Amaral faz parte da equipe de trabalho 
do projeto ‘Melhor idade em pauta’, que, ideali-
zado em agosto deste ano, já está atendendo a 
60 idosos dos bairros Alto Boa Vista, Várzea e 
Cruzeiro, auxiliando-os na busca por seus direi-
tos. “A maioria não sabe a quem recorrer quando 
os problemas 

aparecem. Por isso, vimos a necessidade de es-
clarecer esse público tão útil para a nossa comu-
nidade”, explica. 

Baixe aqui a sua 
cartilha “Melhor 
idade em pauta”!

continue

http://issuu.com/ielo/docs/cartilha_melhor_idade_pauta
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/960
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presp em rede
resgatando a própria imagem 

Projeto trabalha pela valorização de mulheres que retornarão ao convívio social em breve

Em frente aos espelhos colocados pelo espaço, mulheres se revezam para se maquiar e pentear os 
cabelos, valendo-se dos conhecimentos aprendidos nas oficinas. Ao serem indagadas sobre “o que é 
belo para você?”, são os rostos, as lembranças e o carinho dos filhos que aparecem como símbolo de 
beleza para elas. Nesse momento, o espaço se transforma e a sensação é de que desaparecem os 
muros altos, as grades e os uniformes, e que aquele é apenas um encontro de amigas, que estão ali 
para falar de suas vidas, suas angústias e seus desejos, como aprender a ler ou fazer um curso supe-
rior. Esse é o momento da humanização, onde não existe status e o que as colocou naquele lugar não 
faz diferença. É o instante em que não há detentas, presas ou encarceradas. Há mães, irmãs, filhas. 
São apenas mulheres. 

Esse relato é do repórter do Prevenção em Rede, Frederico Caldeira, que acompanhou de perto o traba-
lho desenvolvido pela equipe (abaixo) do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional 
(Presp) junto às detentas do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte. 

continue

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/959
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presp em rede
pela libertação da família

Além de propiciar atendimento aos egressos do sistema prisional, o acolhimento aos familiares 
também é ação do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (Presp)

Preconceito e discriminação. Não só quem sai do sistema prisional enfrenta esse desafio, mas também 
pais, filhos, esposas, maridos e demais familiares. São milhares de famílias que sofrem os efeitos do es-
tigma da prisão e lutam para superá-lo – só em 2010, mais de 3.400 egressos passaram pelo Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (Presp), em Minas Gerais. 

Desde janeiro deste ano, a equipes técnicas do Presp vêm pensando em formas de estender os aten-
dimentos aos familiares dos egressos e pré-egressos contemplados pelo programa. Em Uberlândia, no 
Triângulo Mineiro, seguindo a demanda das próprias famílias desses usuários por um espaço de troca 
de experiências e diálogo, a equipe do Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) Centro chegou à 
elaboração de um novo projeto: o ‘Dialogar’. Em Ipatinga (leste de Minas Gerais), ‘Fortalecendo Vín-
culos’ é o nome da ação que, como o próprio nome sugere, tem o objetivo de estreitar vínculos com 
as famílias dos egressos e pré-egressos, compreendendo o contexto vivenciado por elas e oferecendo 
orientação e acompanhamento.

continue

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/958
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na agenda
belo horizonte
ação social

Em 1º de outubro, será realizada a 1ª Ação Cívico Social da Ventosa. Reunindo apresentações 
artísticas, rua de lazer e serviços gratuitos, o evento será promovido pelo Gepar (Grupo Espe-
cializado em Policiamento de Áreas de Risco – PM/MG), em parceria com o Centro de Preven-
ção à Criminalidade (CPC) Morro das Pedras/Ventosa. As atividades acontecem de 9h às 15h, 
na Escola Municipal Oswaldo Cruz (Rua Santos, 2200, Jardim América). Mais informações: 
(31) 3377-8626 | 8657.

em família
Nos dias 13 e 14 de outubro, a equipe do Programa Mediação de Conflitos, no CPC Taquaril, realiza-
rá encontros com moradores da comunidade para discutir questões de família como separação/divór-
cio, pensão alimentícia, guarda dos filhos, entre outros. As reuniões serão no Abrigo Municipal Graja 
de Freitas (Rua Diniz Dias, 145, bairro Vera Cruz). Mais informações: (31) 3483-2366.

de olho na cabana
Nos dias 1º, 8 e 15 de outubro, das 9h às 15h, a equipe do Programa Mediação de Conflitos do 
CPC Cabana promoverá intervenções nos principais pontos de acúmulo de lixo da comunidade. 
O objetivo é reunir instituições locais e moradores no CPC, para mobilizá-los em relação à ques-
tão do tratamento inadequado dos resíduos. O CPC Cabana fica na Rua São Geraldo, 110. Mais 
informações: (31) 3386-1227.

prevenção em minas

betim
mostra cultural
No dia 8 de outubro, também no CPC Citrolândia, será realizada a mostra cultural do Fica Vivo!. 
Com participação de todas as oficinas do programa e demais grupos da comunidade que quiserem 
se apresentar, o evento será na Escola Municipal Frei Edgar Groot (Rua Geraldo José Vieira, 21, 
Citrolândia), das 13h às 17h. Mais informações: (31) 3531-1223.
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i fórum comunitário

Primeiro de outubro será dia do ‘I Fórum Comunitário Muros altos ou Educação’, um evento 
articulado pela rede social com a participação CPC de Nova Contagem. Em pauta, a questão da 
segurança nas escolas do município. O dabate acontece na Escola Municipal Ápio Cardoso (Rua 
VL-30, 1600, Nova Contagem), de 8h às 12h30. Mais informações: (31) 3392-8039.

uberaba
fórum acadêmico de uberaba

Equipes dos quatro programas de prevenção à criminalidade dos CPCs de Uberaba já se prepa-
ram para a quarta edição do Fórum Acadêmico. Desta vez, a equipe da Ceapa é que coordenará 
as discussões. O fórum tem por objetivo estreitar laços entre a Política de Prevenção à Crimi-
nalidade e a Universidade de Uberaba (Uniube) e está agendado para o dia 5 de outubro. Mais 
informações: (34) 3321-9925.

contagem
“sistema prisional: reflexo da sociedade”

Com essa temática, será promovido, no dia 20 de outubro, o 1º Encontro Municipal do Conse-
lho da Comunidade da Comarca de Contagem. O objetivo do evento, que vai reunir moradores 
do município, instituições da rede parceira do CPC Contagem e empresariado, é discutir o sis-
tema prisional como reflexo da sociedade. O encontro será no Auditório da OAB de Contagem, 
às 19h30. Mais informações: (31) 3390-1465
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na agenda
segurança pública, atuação social e terceiro setor

4o prêmio odm brasil

Com inscrições até 31 de outubro, o prêmio tem o objetivo de valorizar práticas sociais desen-
volvidas por prefeituras e organizações da sociedade civil que contribuam com o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

cine cufa 2011 

De 11 a 16 de outubro, será realizada no Rio de Janeiro a quinta edição do festival internacio-
nal de cinema organizado pela Central Única das Favelas (CUFA), que exibe obras produzidas 
ou dirigidas por moradores de favelas de todo o país e do mundo. Interessados em participar ou 
inscrever sua produção podem acessar o site da Central Única de Favelas.

vii conepa

A edição 2011 do Congresso Nacional de Alternativas Penais será realizada nos dias 19, 20 e 21 
de outubro, em Campo Grande (MS). O evento serve como palco para a troca de experiências e 
para a construção de posições teóricas e alianças institucionais relacionadas a esse ainda re-
cente modelo penal. Mais informações sobre a programação e inscrições no site do evento.

rpb festival 

A Central Única de Favelas também está promovendo a terceira edição do Rap Popular Brasilei-
ro. Além de grandes nomes do rap nacional, muitos sons e talentos serão revelados nos palcos 
do RPB pelos quatro cantos do Brasil. Para saber mais sobre o RPB Festival, basta clicar aqui.

XXi congresso nacional de criminalística

Assim como nas edições anteriores, o 26º Congresso Nacional de Criminalística contará com a 
participação de peritos de renome nacional e internacional. Essa edição acontece em Gramado 
(RS), de 30 de outubro e 4 de novembro. Outras informações pelo site do evento.

http://www.objetivosdomilenio.org.br/
http://www.cinecufa.com.br/
http://www.conepa2011.com.br/conepa
http://www.rpbfestival.com.br/in.php?id=paginainicial
http://www.xxicnc.com.br/programacao.php


volte ao início

para receber mais dicas de eventos, periodicamente, cadastre-se no mailing do instituto elo

Xi colóquio internacional de direitos humanos

Entre 5 e 12 de novembro, São Paulo recebe a 15ª edição do Colóquio Internacional de Direitos 
Humanos. A edição deste ano vai abordar a ‘Implementação das Decisões e Recomendações 
Internacionais e Regionais de Direitos Humanos’. Realizado anualmente, o evento tem sido uma 
oportunidade de capacitação e trabalho em rede entre ativistas e acadêmicos de Direitos Huma-
nos do Sul Global (África, Ásia e América Latina). Mais informações aqui.

ong brasil

Também em São Paulo, de 15 a 17 de dezembro, será realizada a segunda edição do ONG Bra-
sil. Mesclando a exposição das instituições participantes e congresso internacional, o evento é 
direcionado para o desenvolvimento e a capacitação das Organizações Não Governamentais 
(ONGs) brasileiras e/ou com atuação no país. A expectativa é reunir cerca de quatro mil profissio-
nais entre gestores do terceiro setor, representantes da área de Responsabilidade Social, Gestão 
Ambiental, Marketing, empresários e cidadãos. Mais informações: (11) 2089-8500 ou aqui.

congresso constituição e processo

Promovido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica, nos dias 29 e 30 de setembro, o congresso 
discutirá nessa sua quarta edição temas relacionados à reforma do Processo Civil. As atividades 
serão no Teatro da FUMEC, em Belo Horizonte (Rua Cobre, nº 200, Cruzeiro). Inscrições e ou-
tras informações pelo site ou pelo telefone (31) 2512-1407.

importante
Os eventos e cursos oferecidos nesta página são de responsabilidade das organizações realizadoras. 
Este é um espaço gratuito e aberto a todas as organizações que atuem com segurança pública, no 
campo social ou do Terceiro Setor. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco pelo 
comunicacao@institutoelo.org.br. Ficaremos satisfeitos por receber a sua contribuição.

fórum discute educação à distância no poder Judiciário

Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, será realizada a terceira edição do Fórum de Educação à Dis-
tancia do Poder Judiciário. Realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, o 
evento tem como público-alvo servidores do Poder Judiciário, além de convidados dos Poderes 
Legislativo e Executivo. Inscrições e outras informações no site do Conselho Nacional de Justiça.

http://issuu.com/ielo/docs/cartilha_melhor_idade_pauta
http://institutoelo.org.br/site/paginas/contato/1
http://www.conectas.org/coloquio/
http://ongbrasil.com.br/formularioexp/formex.html
http://www.ihj.org.br/congresso/inscricao.htm
http://www.cnj.jus.br/evento/eventos-novos/3-forum-de-educacao-a-distancia-do-poder-judiciario
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na memória

Governador Anastasia elogia atuação do 
Fica Vivo!

Mediação de Conflitos trabalhando questão do 
lixo como fonte de renda em Sta. Luzia

Consulesa dos EUA em Belo Horizonte visita 
CPC Morro das Pedras

Seminário Estadual do Presp

Jovens betinenses se destacam nos Jogos 
Estudantis de Minas Gerais

Estudo levantou dados sobre perfil dos usuários 
e características dos atendimentos da Ceapa

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/922
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/895
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/879
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/933
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/919
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/965
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centros de prevenção perfil

belo horizonte
cpc cabana do pai tomás 

O Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) Cabana foi inaugurado em fevereiro de 2005 e tem uma 
atuação que se estende sobre os bairros Nova Gameleira, Vista Alegre, Nova Cintra e Madre Gertrudes, 
além do próprio Cabana do Pai Tomás, na região oeste de Belo Horizonte. A equipe de atendimento pos-
sui, hoje, 11 pessoas entre gestão, equipe técnica, estagiários e auxiliares administrativos. 

Entre os projetos de destaque do CPC, o projeto temático do Programa Mediação de Conflitos sobre 
resíduos sólidos, ‘De olho no Cabana’, promove a interação da equipe com os moradores, trabalhando 
problemas com relação ao lixo, que foram identificados em fórum comunitário realizado em 2010. 

Além dessa ação, as equipes do Fica Vivo! e Mediação de Conflitos estão desenvolvendo, em conjunto, 
o Projeto de Diagnóstico das Instituições Locais, visando conhecer as instituições parceiras, mapear a 
rede social local e ampliar o conhecimento sobre as comunidades. 

Programas de Prevenção à Criminalidade no local: Fica Vivo! e Mediação de Conflitos 

Endereço: R. São Geraldo, 110, Cabana do Pai Tomás

Contatos: 3321-3447 | 3386-1227
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cpc morro das pedras 

Primeiro Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) de Minas Gerais, implantado, em 2004, pela 
Secretaria de Estado de Defesa Social, o CPC Morro das Pedras foi o local escolhido para receber o 
projeto piloto do Fica Vivo!. No ano seguinte, o CPC também recebeu o Programa Mediação de Con-
flitos. Hoje, a equipe composta pela gestão, técnicos sociais, estagiários e auxiliares administrativos 
reúne 12 pessoas. 

Entre os principais projetos desenvolvidos atualmente pelas equipes técnicas estão o ‘Torneio de Inte-
gração Fica Vivo! Morro das Pedras e Ventosa’, que já está em sua IV edição, e os projetos do Media-
ção de Conflitos junto aos moradores dos conjuntos habitacionais construídos pelo Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC), visando à organização condominial. 

A atuação do CPC beneficia os moradores das comunidades do Morro das Pedras, Vila Leonina, Vila 
Antena, São Jorge I e II, Cascalho, Pantanal, Santa Sofia e a região da Vila Ventosa.

Programas de Prevenção à Criminalidade no local: Fica Vivo! e Mediação de Conflitos

Endereço: R. Gama Cerqueira, 1117, Jardim América

Contatos: 3377-8657 | 3377-8626

centros de prevenção perfil
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centros de prevenção perfil

Juiz de fora
cpc Juiz de fora

O Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) de Juiz de Fora foi inaugurado oficialmente pela Secreta-
ria de Estado de Defesa Social em setembro de 2005, quando as equipes técnicas dos programas Cen-
tral de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) e Programa de Inclusão Social de 
Egressos do Sistema Prisional (Presp) iniciaram suas atividades na região. 

A equipe do CPC é formada por 18 pessoas, envolvendo gestão, técnicos sociais, estagiários e auxilia-
res administrativos. Entre os principais projetos do CPC estão: ‘Grupo de Inclusão Social’ (GIS), ‘Cons-
truindo a Liberdade’, ‘Café com Elas’ e ‘Trabalho Real’, todos do Presp. Da Ceapa, podem ser destaca-
dos os projetos: ‘Alternativa Legal’ e os grupos ‘Laços’ e ‘Vida’. 

Programas de Prevenção à Criminalidade no local: Ceapa e Presp 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 2281, 8° andar 

Contatos: (32) 3212-9714

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/66
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centros de prevenção perfil

ribeirão das neves 
cpc centro

O primeiro Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) de Ribeirão das Neves, localizado no centro da 
cidade, foi inaugurado em 2004, pela Secretaria de Estado de Defesa Social. No entanto, a Central de 
Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) já atuava em Neves desde agosto de 2002. 

cpc rosaneves

Segundo CPC do município, o Rosaneves abrange atualmente os bairros Rosaneves, Sevilha B e Barce-
lona, e começou a funcionar em novembro de 2005, recebendo os programas de base local, Fica Vivo! e 
Mediação de Conflitos. 
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centros de prevenção perfil

cpc veneza

Em agosto de 2006 foi inaugurado o CPC Vene-
za, que tem como área de abrangência os bairros 
Veneza, Conjunto Henrique Sapori, Florença, San 
Genaro, Metropolitano e Fazenda Castro, e que 
conta, também, com os programas de base local. 

Os três CPCs de Ribeirão das Neves reúnem, 
ao todo, uma equipe de 40 pessoas, envolvendo 
gestão, técnicos sociais, estagiários e auxiliares 
administrativos. 

Entre os projetos de destaque do CPC Ribeirão 
das Neves estão os projetos: ‘Reciclando Vidas’, 
‘Apito para Liberdade, um sopro de cidadania’, 
‘Profissionalizar’ e ‘Sempre Bela’, do Programa de 

Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional 
(Presp); Grupos de Trânsito e do Artigo 28 (Lei 
11.343/2006), além de fóruns, seminários e encon-
tros de Rede, da Ceapa; mostras culturais e tor-
neios de futebol, do programa Fica Vivo!; e proje-
tos como ‘Biblioteca Comunitária’, ‘Centro Cultural 
Construindo Diálogos’, ‘Reescrevendo Neves’ e o 
‘1º Seminário de Enfrentamento à Violência con-
tra a Mulher de Ribeirão das Neves’, do Programa 
Mediação de Conflitos. 

Serviço – CPC Centro

Programas de Prevenção à Criminalidade no lo-
cal: Ceapa e Presp
Endereço: Praça da Esplanada, s/n, casas 15 e 
16, Centro
Contatos: 3625-4687 | 3624-6247

Serviço – CPC Veneza 

Programas de Prevenção à Criminalidade no lo-
cal: Fica Vivo! e Mediação de Conflitos
Endereço: Av. Dionísio Gomes, 200, Veneza 
Contatos: 3626-3078 | 3626-3176

Serviço – CPC Rosaneves

Programas de Prevenção à Criminalidade no lo-
cal: Fica Vivo! e Mediação de Conflitos
Endereço: R. Dália, 62, Rosaneves
Contatos: 3625-9317 | 3625-8928 

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/54
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/185
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/185
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/447
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/49
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/49
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/9
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/280
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/280
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/547
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/547
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O Instituto Elo é uma associação privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) pelos governos 
federal e estadual, que atua na gestão de projetos sociais e culturais em parceria com as iniciativas pública e privada. Nos Centros de Prevenção à Crimina-
lidade, o objetivo do Instituto é desenvolver, em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa Social, ações relativas à prevenção social à criminalidade e 
à violência, por meio da implantação, desenvolvimento e consolidação dos CPCs. 
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Conheça a equipe do Instituto Elo

Departamento Jurídico: Gabriel Pereira e Jacqueline Alves de Souza; Departa-
mento Financeiro: Fernando do Carmo, Caroline Rocha, Wellington Damasceno, 
Priscila de Paula dos Santos Carvalho e Fábio Augusto Franca (estagiário); Depar-
tamento de Recursos Humanos e Pessoal: Rafaela Carvalho; Divisão de Pessoal, 
Seção de Benefícios: Michelle Valadares, Sheila Cristina Cruz e Ana Carolina Reis 
(estagiária); Seção de Ponto e Banco de Horas: Luciene Machado, Flávia Maldonado 
e Adriana Alves de Souza; Divisão de Recursos Humanos, Seção de Recrutamento 
e Seleção: Marcela Assis e Vanessa Mattos; Seção de Relacionamento Interpessoal: 
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Müller Rocha Caldeira e Bárbara Campos (estagiária); Departamento de Eventos e 
Gestão do Conhecimento: Rafaela Souza, Michele Chagas e Filipe Nébias (estagi-
ários); Departamento Administrativo: Marcelle Reis e Luana Galvão; Apoio Admi-
nistrativo: Secretaria: Ludmila Starling e Nádia Santos Barbosa; Motoristas: Cláudio 
Moura e Ítalo Caldeira; Serviços Gerais: Adenilda Pereira Santos e Lidia Muzzi Go-
mes; Supervisores metodológicos – Ceapa: Carolina Brognaro, Lucas Pereira de 
Miranda, Daniela Melo da Silva e Vladmir Nani Sales; Fica Vivo!: Ângela Maria Dias 

Nogueira, Fernanda de Paula Carvalho, Michelle Gangana e Renata Satller; Media-
ção de Conflitos: Breno Ferrari, Cíntia Rodrigues de Almeida, Flávia Cristina Silva 
Mendes e Viviane Begati; Presp: Adriana Aparecida Brito, Regina Mara Bragatto, 
Lívia Dias Soares e Leonardo Rodrigo Pinto Martins; Gestores Sociais dos CPCs 
– Belo Horizonte: Adriana Timóteo (CPC Pedreira Prado Lopes e Taquaril), Ana Do-
rotéia (CPC Minas Caixa e Jardim Leblon), Andreza Rafaela (CPC Ribeiro de Abreu 
e Jardim Felicidade), Elisabeth Maria Martins (CPC Belo Horizonte – Centro), Fídias 
Gomes (CPC Cabana e Morro das Pedras) e Juliana Mourão (CPC Barreiro, Santa 
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Cássia (CPC Montes Claros); Supervisão dos Gestores: Fabiana Santos Oliveira 
e Nádia Rodrigues Pereira.
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http://www.institutoelo.org.br/site/

