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EDITORIAL
EDITORIAL
Atenção no presente para inspirar o futuro
Prezado(a) leitor(a),
Essa edição do Prevenção em Rede representa uma síntese do atual momento da Política de Prevenção Social à
Criminalidade de Minas Gerais, marcado pelo surgimento de novas ações, pela consolidação de projetos anteriores e,
também, pelo esforço de empreender uma aproximação entre a atuação dos programas e temáticas transversais.
Com relação às novidades, observamos em ‘Execução penal alternativa: continua o debate’ um interessante amadurecimento
das discussões em torno das Alternativas Penais. Elas prometem fazer avançar o processo iniciado pelas penas e medidas
alternativas, que colocam em pauta a necessidade de algumas revisões no alcance social do sistema de justiça presente, em
virtude do aprofundamento das bases democráticas da sociedade brasileira.
Igualmente inovador, embora em um contexto mais restrito, aparece o experimento itinerante da Central de Acompanhamento
de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) rumo a novas possibilidades para um trabalho em rede mais integrado; exemplo
que pode oferecer alguma inspiração a outros projetos sociais de atuação descentralizada e que é reportado na matéria
‘Cada dia mais rede’.
No campo das ações em consolidação, as mostras culturais do Fica Vivo! – tema de ‘Cultura para o bem’ – sinalizam um
modelo que, ao longo dos anos, vêm possibilitando um trabalho inclusivo, em que as comunidades são palco e, ao mesmo
tempo, protagonistas da intervenção social, revelando talentos e potenciais criativos.
‘Ação com Elas’ é o tema da matéria que fala de um projeto que tem o mesmo nome, por meio do qual o Programa de
Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (Presp) reforça sua orientação estratégica de desenvolver um atendimento
cada vez mais especializado para as mulheres detentas e egressas. É o reconhecimento do papel de destaque que as
mulheres desempenham nos contextos familiares.
Como política social, a Prevenção mostra-se atenta aos fenômenos que impactam os mais diferentes ambientes de convívio,
como os lares e escolas, que são objetos das matérias ‘Violência na Escola’ e ‘Cinco anos de conquistas’. A transversalidade
se faz presente no Em questão desse Prevenção em Rede, que destaca a Campanha do Desarmamento, que está na pauta
do dia.
Com base nesse cenário, que, por meio dessa edição, gostaríamos de compartilhar com você, leitor(a), podemos fazer um
exercício de reflexão sobre os rumos da Prevenção e aguardar com boas expectativas os próximos passos, em 2012.
Boa leitura!
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em questão
Desarmamento: o que está em jogo
O desarmamento sozinho não vai acabar com a violência, mas sem ele fica difícil falar em uma
verdadeira cultura de paz
Uma grande aposta. Esse é o verdadeiro sentido da Campanha do Desarmamento, como você poderá
ler nessa matéria, em que a equipe do Prevenção em Rede ouviu diversos especialistas e agentes da
segurança pública.
Uma aposta em que toda a sociedade pode sair ganhando, mas que nem todos estão dispostos a fazer.
A razão desse contrasenso, segundo as fontes dessa matéria, estaria na falta de clareza dos debates
sobre o desarmamento, confundindo a opinião pública sobre o que realmente está em jogo. Não se trata
de substituir políticas de combate à criminalidade, mas de agregar um esforço no sentido de diminuir
os eventos diários de violência, em que discussões se transformam em homicídios e brincadeiras com
armas em dramas domésticos.
Episódios que carecem ainda de uma tradução estatística mais exata, mas que frequentemente ocupam
os noticiários, como nas recentes tragédias do ABC paulista e de Realengo, onde a violência das armas
tomou de assalto o ambiente escolar (veja mais).
Se o desarmamento é uma aposta, o ganho pretendido é o aumento da segurança e, especialmente, o
fim dessas tragédias. Mas para isso, é preciso que o conjunto da sociedade invista “pesado” nesse jogo.

Continue
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ceapa em rede
Execução penal alternativa: continua o
debate
Especialistas vêm amadurecendo propostas
de mudanças no sistema
Depois do VII Seminário Estadual da Ceapa
realizado em Belo Horizonte, em agosto deste
ano, especialistas, estudiosos e autoridades
reuniram-se novamente, desta vez no Mato Grosso
do Sul, em outubro último, para o Congresso
Nacional de Execução de Penas e Medidas
Alternativas (Conepa). Se num primeiro momento
as discussões acenavam para a ampliação da
Política de Penas e Medidas Alternativas vigente
há 10 anos (saiba mais), fala-se agora em outras
saídas ao sistema prisional e ao sistema de justiça
criminal, com a valorização, por exemplo, de
práticas como a mediação de conflitos extrajudicial
e a justiça restaurativa.
Na pauta deste Conepa, que chegou a sua sétima
edição, o debate girou em torno não só das
diretrizes de uma política sustentável de fomento
às penas e medidas alternativas no Brasil, mas
abordou também a interface das alternativas
penais com as políticas penitenciárias, de justiça,
de segurança e com a própria legislação.

VII CONEPA reuniu autoridades e especialistas
no Mato Grosso do Sul, em outubro

Política pública, combate à violência e cultura
de paz integraram a programação do evento
Fotos: ASSECOM Ministério Público de Mato Grosso do Sul
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ceapa em rede
Aprendizado em conjunto
De olho em trocas efetivas, programa de
prevenção investe no intercâmbio entre equipes
para melhor alcançar seus objetivos sociais
Ir de encontro para conhecer melhor e aprender
com as experiências dos outros. Embora simples,
esses dois princípios podem ser importantes
meios de aprendizagem organizacional:
preocupação cada vez maior nas áreas de Gestão
e identificada como o esforço consciente de
uma organização para garantir rotinas e canais
de aquisição e intercâmbio de conhecimentos,
visando o desenvolvimento de seus funcionários
e, por extensão, o seu próprio.
Concordando com essa perspectiva, o professor
de Psicologia, com ênfase em Psicologia do
Trabalho e Organizacional da PUC Minas, de
Belo Horizonte, Adriano Cordeiro Leite, afirma
que a aprendizagem organizacional pode fazer
a diferença no desempenho de qualquer projeto.
“Apesar disso, a prática da troca de experiências
ainda não se configura, para muitas instituições,
como uma preocupação no que diz respeito à
integração e interação de seus funcionários”,
alerta o especialista (veja mais).

Nesse sentido, a Central de Acompanhamento
de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa)
vem procurando fazer diferente. É o que se
vê no projeto ‘Ceapa itinerante’, que promove
encontros entre técnicos sociais e estagiários
do programa que atuam em Belo Horizonte e
Região Metropolitana. Além de compartilhar
experiências, o objetivo é proporcionar uma
oportunidade para que as equipes visitem
os demais CPCs e conheçam a realidade de
trabalho dos colegas de outras localidades.

Diálogo e qualificação estão entre os objetivos
dos encontros com as equipes da Ceapa
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fica vivo! em rede
Cultura para o bem
Mostras Culturais descobrem novos talentos e
valorizam a comunidade
Destaque no Programa Fica Vivo!, as Mostras
Culturais realizadas pelos Centros de Prevenção
a Criminalidade (CPCs) de Minas Gerais
mobilizam jovens, descobrem novos talentos
e valorizam os agentes locais. Como no mês
passado, quando os programas Mediação de
Conflitos (PMC) e Fica Vivo!, do Centro de
Prevenção à Criminalidade (CPC) Minas Caixa em
Belo Horizonte, realizaram o primeiro ‘Com-Vida’,
mostra que reuniu os participantes das oficinas
locais de música, dança, fotografia e artesanato.
Em parceria com a Gerência de Esportes e
Eventos da Regional Venda Nova (PBH) e o Gepar
14/Boreu, o evento teve como objetivo principal
valorizar a região em que foi realizado, dando
destaque aos jovens talentos locais e promovendo
uma programação cultural. A técnica social do
Fica Vivo!, Natália Menezes, conta que o evento
serviu para que a comunidade pudesse repensar
a utilização de sua quadra, frequentemente palco
de criminalidade e violência. “A escolha do lugar
foi pensada para que os moradores enxergassem
ali um novo ambiente de convívio e lazer, se
apropriando de forma positiva desse espaço que
vinha sendo abandonado ao tráfico de drogas”.

Quadra se transforma em espaço de convívio e
lazer para moradores

Jovens mostram seu talento em apresentação
da oficina de dança de rua
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fica vivo! em rede
“Os caras do morro”
A vivência de jovens do aglomerado Santa
Lúcia, em BH, passa das ladeiras às páginas
de revista em quadrinhos
Conhecido como a nona arte, os quadrinhos
surgiram no início do século XX como forma de
entretenimento voltada principalmente para
o humor. Já nos anos 40, percebido como
poderoso instrumento de comunicação de
massa, os quadrinhos sofreram grande influência
ideológica durante a Segunda Guerra Mundial,
sendo usados de forma propagandística. Da
contestação de seu valor artístico na década de
50, passando por uma fase intelectual nos anos
60, a arte de contar histórias por meio de texto e
imagem continua a inspirar jovens e adultos do
mundo inteiro, até hoje.

Jovens apreciam o seu trabalho exposto em
seminário internacional

Apresentação de Rap também marcou a
presença dos jovens no evento

E é da mistura entre realidade e ficção que está
nascendo pelas mãos dos jovens da oficina de
quadrinhos do Programa Fica Vivo! do Centro
de Prevenção à Criminalidade Santa Lúcia, em
Belo Horizonte, a revista ‘O cara do Morro’.
A publicação conta a história de jovens que
vivenciaram a época de expansão do Morro do
Papagaio.

A exposição dos trabalhos na UFMG chamou a
atenção do público
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mediação de conflitos em rede
5 anos de conquistas e desafios
Além de prever punições, Lei Maria da Penha
veio enfrentar uma cultura de impunidade a
agressores de mulheres
Criada para combater a violência doméstica contra
a mulher, a Lei Maria da Penha completou cinco
anos, no último mês de setembro. Segundo o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o número de
processos contra esse tipo de crime aumentou
150% entre 2006 – ano de criação da lei – e 2011.
De lá para cá foram mais de 110 mil processos,
que condenaram quase 12 mil homens agressores.

Técnicos sociais do Mediação alertam a
comunidade para a questão da violência
doméstica

Segundo pesquisa realizada este ano pela
Fundação Perseu Abramo, a lei é considerada
uma das três melhores do mundo pelo Fundo
de Desenvolvimento das Nações Unidas para
a Mulher e conta com 80% de aprovação da
população brasileira.
Com resultados expressivos, a lei vem sendo
cada vez mais utilizada. Essa é a opinião da
psicóloga do Núcleo de Atendimento a Vítimas
de Crimes Violentos (NACVC), da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social de
Minas Gerais (Sedese/MG), Cláudia Gonçalves.
“Mulheres que antes não tinham coragem de
denunciar estão rompendo o silêncio e se
libertando de seus agressores”.

Trabalho de conscientização encoraja mulheres
na busca por seus direitos
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mediação de conflitos em rede
Violência na escola
Lugares de aprendizado, as escolas vêm
presenciando medo e desconfiança, e
merecem mais atenção
Bullying, depredação do patrimônio, ameaça a
professores e a aproximação perigosa do tráfico de
drogas. O noticiário vem sendo ocupado, cada vez
mais, por manchetes que sinalizam a vulnerabilidade
das condições do sistema educacional.
Apesar do alcance limitado das estatísticas
sobre essas ocorrências, levantamento feito pela
Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas
Gerais (SEDS/MG), com base em boletins de
ocorrência gerados em Belo Horizonte, apontou que,
em relação à violência contra professores, no ano
passado os episódios de agressão haviam dobrado
na comparação com 2009. Já no que diz respeito
à presença do tráfico rondando as instituições de
ensino, ‘Pesquisa Nacional Qualidade da Educação:
a Escola Pública na Opinião dos Pais’, realizada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), revelou
que, já em 2006, 15,3% das escolas públicas
brasileiras apresentavam consumo de drogas em
suas instalações.

ressalta a importância do Programa Mediação de
Conflitos na discussão deste problema. “Os fóruns
comunitários e as reuniões que trabalham esse
assunto debatem sobre os problemas existentes
e sobre as possíveis soluções. Professores,
funcionários, alunos e a comunidade acabam se
unindo em prol de uma convivência pacífica”.

Pais e professores se mobilizam na busca de
soluções para a violência nas escolas

Troca de experiências e debates contribuíram
para a compreensão do problema

A Diretora de Resolução Pacífica de Conflitos,
da Coordenadoria Especial de Prevenção à
Criminalidade (CPEC | SEDS/MG), Ariane Gontijo,
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presp em rede
Cada dia mais em rede
Articulações institucionais do Presp trazem
novas possibilidades de atendimento,
beneficiando egressos
O Programa de Inclusão Social de Egressos
do Sistema Prisional (Presp) tem como um de
seus principais objetivos viabilizar o acesso
de ex-detentos aos seus direitos sociais,
potencializando as condições de cidadania desse
público. Consciente da necessidade de trabalhar
em rede, com a participação da sociedade civil,
terceiro setor e poder público, o programa vem
buscando, cada vez mais, estabelecer parcerias
para o desenvolvimento de projetos que
contemplem seus beneficiários.
Nesse sentido, as cidades que sediam o
Presp têm presenciado uma série de arranjos
institucionais para a atuação do programa.
No começo do ano, por exemplo, uma decisão
judicial do Ministério Público do Trabalho
(MPT) reverteu a multa trabalhista de uma
empresa do ramo petroquímico em capacitação
para egressos do sistema prisional. Hoje,
estão sendo beneficiados 60 usuários de Belo
Horizonte, Betim, Montes Claros e Uberaba,
além de 10 jovens aprendizes que trabalham

em Centros de Prevenção à Criminalidade
(CPCs) da capital e Região Metropolitana.
A previsão é de que, até 2014, a empresa
custeará a formação e contratação de 30 jovens
aprendizes, além da capacitação de outros 240
egressos .

Nas aulas de informática, o primeiro contato
com computador e internet
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presp em rede
Ações com elas
Cada vez mais mulheres são contempladas por projetos do Presp
Trabalhar a autoestima das mulheres em privação da liberdade, por meio de atividades como dança,
música, teatro, além de debates sobre questões que permeiam o universo feminino. Essa fórmula, já
empregada em projetos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (Presp)
desenvolvidos em Belo Horizonte e região metropolitana (como foi mostrado na última edição do
Prevenção em Rede), vem proporcionando um atendimento comprometido com a qualidade de vida de
egressas e pré-egressas pelo interior de Minas.
Como em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, onde uma iniciativa do Centro de Prevenção à
Criminalidade (CPC) do município está reforçando a necessidade de uma atenção diferenciada às préegressas de um presídio local. A proposta do projeto, chamado ‘Café com Elas’, é proporcionar espaços
de reflexão para estas mulheres, intervindo na rotina da unidade prisional, a fim de proporcionar novas
perspectivas no cumprimento da pena, mas, sobretudo, estimular novos projetos para a vida em liberdade.

Continue
Em Governador Valadares, as ‘mulheres especiais’ se
reúnem para um chá com a equipe técnica do Presp

volte ao início

na agenda
Prevenção em Minas

Belo Horizonte
4ª Tarde Cultural do Jardim Felicidade – CPC Jardim Felicidade
Em ritmo de Natal, equipe técnica do Fica Vivo! realiza a quarta e última edição da ‘Tarde
Cultural’ deste ano. Desde maio, toda terceira sexta-feira de cada mês, a equipe técnica do
programa Fica Vivo! vem promovendo uma tarde cultural, com apresentações artísticas e
diversas atrações para jovens da comunidade a partir de temáticas sugeridas pelos próprios
jovens. A última edição do evento será no dia 22 de dezembro, a partir das 14h, e promete
ser uma tarde dançante. Se apresentam jovens das oficinas de axé, danças contemporâneas,
percussão corporal e break. Estão todos convidados a participar! O CPC Jardim Felicidade fica
na Rua 60, número 27, Jardim Felicidade - BH – MG. Informações: (31) 3435-3569.

Segurança publica, terceiro setor, atuação
Evento internacional sobre cultura jovem
Já estão abertas as inscrições para o Colóquio Internacional de Culturas Jovens Afro-Brasil
América: Encontros e Desencontros. O evento tem data marcada para os dias 11 a 14 de abril
de 2012 e será realizado em São Paulo. Entre eixos que nortearão o debate estão: Culturas
jovens, africanidade e educação; Formação, identidade, cultura e resistência; Telescopia
histórica: cultura e musicalidade; e Cultura afro-popular e o movimento negro. Estarão
presentes diversos estudiosos da cultura jovem. Inscrições e outras informações pelo site
www.culturasjovens.fe.usp.br/index.html.
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Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional
O Centro de Pós-Graduação da Funedi/UEMG está com inscrições abertas para curso de
Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional. Recomendado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), este é o primeiro curso em Minas
Gerais a tratar do tema Desenvolvimento Regional, qualificando profissionais para participar do
desenvolvimento da região Centro-Oeste mineira. Mais informações no www.funedi.edu.br, pelo
e-mail mestrado@funedi.edu.br ou pelos telefones (37) 3229-3598 ou 3229-3500.

Site do Congresso GIFE 2012 mostra prévia da programação
Já está no ar o site oficial do Congresso GIFE 2012, que será realizado entre os dias 26 e 30
de março, em São Paulo. Na página é possível conferir não apenas a apresentação do evento e
uma prévia da programação, como também já fazer sua inscrição a preços promocionais. Com
o tema ‘Novas Fronteiras do Investimento Social’, a sétima edição do evento vai apresentar ao
participante como a necessidade de inovação trouxe ao terceiro setor novos desafios para seu
fortalecimento e consolidação.

Fundo Brasil de Direitos Humanos lança edital 2012
Com o objetivo de promover os direitos humanos no Brasil e mobilizar a sociedade brasileira
para iniciativas capazes de gerar novos caminhos e mudanças significativas para o país, o
Fundo Brasil de Direitos Humanos lança seu edital para 2012. As doações podem chegar a
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para apoio a projetos e atividades de organizações da
sociedade civil, e também de defensores e defensoras de direitos humanos em todo o território
nacional. Mais informações você confere aqui.

Índice Mineiro de Responsabilidade Social
A Fundação João Pinheiro apresentou em novembro, a edição do Índice Mineiro de
Responsabilidade Social (IMRS). Este, que é o terceiro levantamento do índice, atualiza e
amplia a base de dados apresentada em 2009 e disponibiliza, ao todo, mais de 500 indicadores
para todos os municípios do Estado, contemplando as dimensões da saúde, educação,
segurança pública, assistência social, meio ambiente e saneamento, cultura, esporte e turismo,
renda, emprego e finanças municipais.
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Fundação Telefônica e OIT lançam rede virtual contra o trabalho infantil
A Fundação Telefônica e a OIT (Organização Internacional do Trabalho) lançaram a Rede LatinoAmericana contra o Trabalho Infantil. Trata-se de um espaço virtual destinado ao debate e à
troca de experiências para o enfrentamento do problema, que afeta 14 milhões de crianças no
continente. O objetivo da rede é promover o encontro de pessoas de toda a América Latina,
como organizações e articuladores sociais, especialistas, governos e a sociedade em geral, para
discutir, refletir e trocar ideias, práticas, dificuldades e avanços sobre o combate ao trabalho
infantil. Para conhecer mais sobre esta iniciativa esse acesse www.fundacaotelefonica.org.br.
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na memória

Confira aqui outros eventos e projetos que foram destaques
recentemente na Prevenção

Equipe do PMC finalizou projeto que
trabalhou questões ambientais

Encontro incentiva a articulação efetiva entre
instituições e a comunidade do Rosaneves

VI Seminário do Mediação de Conflitos e
lançamento do 4 o livro do programa

Projeto Paranauê trabalha a inclusão social
de pré-egressos por meio da Capoeira

Equipe técnica do programa Ceapa conheceu
as instalações carcerárias de Montes Claros

Capacitação geral do Instituto Elo
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centros de prevenção PERFIL
Belo Horizonte
CPC Taquaril
Inaugurado em 2004, o CPC Taquaril recebeu o Fica Vivo! no mesmo ano e, no seguinte, o Programa
Mediação de Conflitos (PMC). Com 37 oficinas, o Fica Vivo! consegue atender cerca de 700 jovens
na região de abrangência do CPC, que inclui ainda os bairros Alto Vera Cruz, Granja de Freitas e
Castanheiras, na região leste de Belo Horizonte. Os moradores dessas regiões são beneficiados ainda
com as ações promovidas pela equipe do Programa Mediação de Conflitos.
Entre os projetos de destaque do Fica Vivo!, neste ano, estão o ‘Mãos em Ação’, o projeto ‘Férias no
Taquaril’ e a participação de oficinas em diversos eventos realizados por instituições da rede parceira
na região. Já a equipe do PMC realizou o ‘Em Familia’, a capacitação em mediação de conflitos para
guardas municipais que atuam no Abrigo Granja de Freitas, Abrigo Pompéia e Republica Reviver, e, no
mês de novembro, uma ação de finalização do projeto ‘Construindo uma cultura de paz no Granja de
Freitas’. Ao todo, 18 funcionários entre gestor, técnicos sociais, estagiários e auxiliares administrativos,
compõem o atual quadro de colaboradores do CPC.
Rua Francisco Xeres, 120. Taquaril
Contatos: (31) 3483-2366 | 3483-2364

volte ao início

centros de prevenção PERFIL
Beco Santa Inês, 30. Santa Lúcia

Belo Horizonte
CPC Santa Lúcia

(31) 3297-5975

O Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC)
Santa Lúcia está completando, agora em 2011,
cinco anos de atividades. O CPC funciona como
base de atuação do Programa Fica Vivo! que,
dali, atende a jovens do Santa Lúcia e também
do Morro do Papagaio, além das vilas Estrela
e Esperança, na região Centro Sul de Belo
Horizonte. Ao todo, são 25 oficinas oferecidas.
Nas áreas artísticas estão as de capoeira,
percussão, pintura, grafite, artesanato; de esporte
tem oficina de futebol de rua e de campo, futsal,
jiu jitsu, basquete, handebol, vôlei e tênis, além
das oficinas de inclusão produtiva como as de
beleza na vila, corte artístico e silk.
Em meio às atividades, só esse ano, os jovens
atendidos já criaram uma publicação, participaram
de grandes eventos como a Feira de Artesanato
no Expominas e foram convidados para aparecer
na televisão: oficina de beleza em gravação do
programa Brasil das Gerais, da Rede Minas.
Parcerias com instituições da rede local,
também aparecem entre as ações de destaque
desta temporada. Em maio, o CPC Santa Lúcia
inaugurou, em parceria com a ONG ‘Grupo de
Amigos da Criança’, o Centro Cultural Casa
Nova. O objetivo é proporcionar cada vez mais
opções ao público.
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centros de prevenção PERFIL
Betim

CPC Centro

A Política de Prevenção Social à Criminalidade
atua em Betim desde 2005, quando foi
inaugurado o primeiro Centro de Prevenção à
Criminalidade (CPC) no município. O espaço
recebeu os programas de base comunitária Fica
Vivo! e Mediação de Conflitos. No mesmo ano,
foi implantado o segundo ‘Núcleo’ (como eram
chamados os CPCs, na época) no centro da
cidade, para a execução do Presp e da Ceapa. Em
setembro de 2008 e em novembro de 2009, outros
dois CPCs foram implantados na regional PTB e na
Citrolândia, onde Fica Vivo! e Mediação receberam
novas equipes. Juntos, os quatro CPCs de Betim
reúnem, hoje, uma equipe de 65 funcionários, entre
gestores, técnicos sociais, estagiários, auxiliares
administrativos e motoristas.

R. Felipe dos Santos, 289. Centro

Neste ano, entre os projetos temáticos que
podem ser destacados, estão: ‘Terceira Idade
em Pauta’, mostras culturais e a primeira edição
da Caminhada pela Paz (CPC Citrolândia);
projeto ‘Tempo de Planejar’, voltado à questão do
planejamento familiar, e cursos profissionalizantes
para jovens da Vila Recreio, em parceria com
o Pronasci (CPC Jardim Teresópolis); Dia da
Beleza e Escola em Ação (CPC PTB); sem falar
na sequencia de encontros da Ceapa com a rede
parceira, que ficou conhecida como ‘Feito a várias
mãos’, além dos mais de 50 grupos do Presp de
promoção à cidadania com egressos (CPC Centro).

(31) 3531-1223 | 3531-2345

(31) 3531-7591 | 3591-6899

CPC Citrolândia
Rua Dr. José Mariano, 743. Vila Nova
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CPC Jardim Teresópolis

CPC PTB

R. Araçá, 31. Jardim Teresópolis

R. Rio Japes, 104. Jardim Santa Cruz

(31) 3591-6940 | 3591-7422

(31) 3592-9419 | 3592-9508
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Ipatinga

CPC Centro

Os Centros de Prevenção à Criminalidade (CPCs)
de Ipatinga foram inaugurados em outubro
de 2005 pela Secretaria de Estado de Defesa
Social, por meio da então Superintendência de
Prevenção à Criminalidade (atual Coordenadoria
Especial de Prevenção à Criminalidade – CPEC).
O CPC Centro recebe os beneficiários de toda
a cidade encaminhados para as atividades do
Presp e da Ceapa, já o CPC Bethânia atende à
comunidade do bairro – regional VI da cidade – e
entorno, com os programas Fica Vivo! e Mediação
de Conflitos.

(31) 3829-8493 | 3827-7002

R. Ponte Nova, 86, 4º andar. Centro

CPC Betânia

Av. Gerasa, 3.251. Betânia
(31) 3827-3795 | 3827-3748

Durante este ano, diversas ações e projetos
foram desenvolvidos pelos CPCs, dentre os quais:
projeto Fortalecendo Vínculos, que contou com a
participação dos quatro programas de prevenção
social à criminalidade; e os encontros trimestrais
com a rede parceira. Além disso, em 2011 foram
realizadas quatro reuniões que mobilizaram
instituições locais e, também, equipes de todos os
programas de prevenção social à criminalidade do
município.
Entre gestora, técnicos sociais, estagiários,
auxiliar administrativo, vigias e motoristas, os dois
CPCs de Ipatinga somam, hoje, 30 funcionários.
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