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MULHERES POR MINAS

Programa do Governo
incentiva o protagonismo
feminino em Minas Gerais

MARCO ANTÔNIO EVANGELISTA

Combater a falta de
reconhecimento e visibilidade
feminina, ao destacar ações de
mulheres nas cidades mineiras,
sejam como gestoras, políticas,
pesquisadoras, artistas ou
empresárias. Esse é o objetivo do
programa Mulheres por Minas, da
Secretaria de Estado de Casa Civil
e Relações Institucionais (Seccri).
“Vamos encontrar, por toda
Minas Gerais, interlocutoras que
têm projetos de grande impacto
de integração e de visibilidade ao
protagonismo feminino. Mulheres
que têm poder de decisão, que
desenvolvem ações e podem
acolher aquelas que não são
vistas”, destacou a idealizadora
do programa e secretária-adjunta
da Seccri, Mariah Brochado.

As protagonistas irão atuar em cinco vieses: mulheres na arte, na ciência, na vida pública, no mercado e na morada

MEU PRIMEIRO NEGÓCIO

Cultura empreendedora é promovida entre
alunos da rede estadual de ensino
O Governo de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (Sedectes), acaba de lançar o edital
do Meu Primeiro Negócio, parte de seu
programa Minas Digital. O objetivo é
promover a cultura empreendedora entre
alunos do Ensino Médio de escolas públicas
estaduais, que vão experimentar práticas em
negócios, economia, gestão e
operacionalização de empresas. A ação conta
também com a parceria da Secretaria de
Estado de Educação (SEE). Os jovens
participantes terão 12 semanas na
companhia de monitores e voluntários que
vão ajudar a ensinar conceitos como livre
iniciativa, mercado, produção e
A expectativa é de que, no total, o programa atinja mais de 20 mil
comercialização. (Página 3)
estudantes mineiros e mobilize 2,6 mil professores e voluntários

(Página 3)
LEGILSATIVO

Assembleia debate
avanços e desafios
para efetivação do
Estatuto da Criança
e do Adolescente
(Página 2)
JUDICIÁRIO

Apacs mineiras vão
receber R$ 11 milhões
provenientes de
recursos de prestações
pecuniárias
(Página 4)
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LEGISLATIVO

Assembleia debate avanços e desafios
para efetivação do ECA
q Minas Gerais é um dos estados com mais denúncias
de violação de direitos de crianças e adolescentes

M

inas Gerais é o segundo estado que
mais recebe denúncias de violação
de direitos de crianças e adolescentes e o
terceiro em denúncias de violência sexual.
As informações foram apresentadas na
Assembleia pelo coordenador do Fórum
Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Moisés Ferreira Costa.
A audiência pública, promovida pela
Comissão de Participação Popular na última quinta-feira (13), abordou os avanços
e os desafios para a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que
completa 27 anos.
Para Costa, se, por um lado, esses dados
apontam para o fato de que as pessoas estão se conscientizando sobre a importância
de se denunciar as violações de direitos, por
outro, ainda é preciso enfrentar problemas
muito arraigados, como o trabalho infantil,
o abuso sexual e a violência doméstica.
ENFRENTAMENTO - O coordenador
do fórum também falou da necessidade
de se cobrar avanços no enfrentamento à
violência sexual. Ele pontuou que uma das
principais demandas refere-se ao acompanhamento psicológico e terapêutico
de crianças, adolescentes e suas famílias,

bem como ao tratamento dos abusadores.
Costa ainda lembrou que os conselhos tutelares foram criados para facilitar
o acesso de crianças e adolescentes às políticas públicas, encaminhando-os para os
órgãos competentes. “O ECA traz uma normativa legal, mas nós, das redes e fóruns,
fazemos o trabalho de conscientização da
população”, explicou.

O brasileiro
quer sucesso individual
e não se importa com
o coletivo
O diretor-geral do Instituto Cultiva,
Rudá Ricci, defendeu a humanização da
educação. Ele apresentou o programa Comunidades Educadoras, implantado pelo
instituto em Contagem (RMBH).
DEMANDAS - Por meio de visitas às
casas de alunos em situação de vulnerabilidade social, o programa coleta informações a serem analisadas por profissionais

das escolas, de maneira a identificar demandas e subsidiar a atuação de uma rede
de apoio ao estudante e à sua família. Entre os resultados do programa, está a redução, em 90%, da evasão escolar.
O representante do Instituto Cultiva
também fez uma ampla explanação sobre
a situação política do País nas últimas décadas e sobre o enfraquecimento da ideia
de universalização das políticas públicas.
“O brasileiro quer sucesso individual e
não se importa com o coletivo. Perdemos a
energia libertária, democrática e de crença
do coletivo e nos tornamos burocráticos.
Que proposta temos para a educação?
Por que estamos indo e vindo nas políticas
públicas voltadas às crianças e adolescentes?”, questionou.
PARADIGMA - A coordenadora do curso de Serviço Social da PUC Minas, Débora
Maria da Luz, lembrou que o ECA trouxe
grandes mudanças de paradigma, sendo a
primeira delas a concepção da criança e do
adolescente como sujeitos de direito e que
devem ser vistos como prioridade absoluta.
Outra novidade, segundo ela, incidiu
sobre a família e a necessidade de políticas
públicas para seu apoio e consolidação.
CLARISSA BARÇANTE

Audiência pública da Comissão de Participação Popular teve como tema os 27 anos do ECA

Possibilidade de
revisão do estatuto
gera críticas

Para o secretário-geral da Frente de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Manuel Alfonso Muñoz, não é possível comemorar o ECA enquanto crianças e
adolescentes estiverem morrendo.
“Há pessoas que defendem a revisão
do estatuto, mas não se pode renovar o
que não foi cumprido”, disse. Nesse sentido, e para garantir que esses direitos sejam
preservados, ele defendeu uma melhor articulação das entidades da sociedade civil.
Ainda é preciso indignar-se com a
existência de crianças e adolescentes em
situação de trabalho, embora os últimos
anos apontem para uma redução dessa
realidade. A avaliação é da coordenadora
do Fórum de Erradicação e Combate ao
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, Elvira Miriam Cosendey.
TRABALHO INFANTIL - Ela reforçou
que o trabalho infantil é uma violação
de direito e lembrou que o Censo de
2010 mostrou que Belo Horizonte tem
mais de nove mil crianças e adolescentes com menos de 16 anos trabalhando.
Elvira Cosendey também reiterou
a importância de se retirar crianças e
adolescentes da situação de trabalho explorador, inserindo-os no âmbito de trabalho digno. Nesse ponto, ela disse que
Minas Gerais é o Estado com o maior número de aprendizes no Brasil.
O deputado Doutor Jean Freire (PT)
explicou que o objetivo da audiência solicitada por ele, mais do que comemorar
os 27 anos do ECA, era reivindicar que o
estatuto seja de fato cumprido. Ao fim da
reunião, ele leu requerimento de sua autoria para que seja retomada uma Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos das
Crianças e Adolescentes.
A importância do ECA também foi destacada por adolescentes ouvidos durante a
audiência, entre os quais a vereadora mirim Carolina Ferreira, da escola Padre Henrique Brandão, de Belo Horizonte. Ela afirmou que o estatuto mostrou que crianças
e adolescentes devem ser compreendidos
e têm os mesmos direitos de um adulto.
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GERAL

Governo lança programa para dar
visibilidade ao protagonismo feminino

qDezenas de lideranças mineiras integram o Mulheres por Minas, ação do Núcleo
Multifacetário do Estado de Minas Gerais, realizado pela Casa Civil

O

Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais (Seccri), lançou, na sexta-feira (7), na sede
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), em Belo Horizonte, o programa Mulheres
por Minas, que visa combater a falta de reconhecimento e visibilidade feminina, ao destacar ações de
mulheres nas cidades mineiras, sejam como gestoras, políticas, pesquisadoras, artistas ou empresárias.
Essa é a ideia central do programa, que foi
idealizado pela secretária-adjunta da Seccri, Mariah Brochado. “Vamos encontrar, por toda
Minas Gerais, interlocutoras que têm projetos de
grande impacto de integração e de visibilidade ao
protagonismo feminino. Mulheres que têm poder
de decisão, que desenvolvem ações e podem acolher aquelas que não são vistas, com o objetivo de
trazer avanços sociais às mulheres”, adiantou.

Vamos encontrar,
por toda Minas Gerais,
interlocutoras que têm
projetos de grande
impacto de integração
De periodicidade mensal, o Mulheres por
Minas é mais uma ação do Numem – Núcleo Multifacetário do Estado de Minas, protocolo de cooperação técnica entre a Seccri e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As protagonistas irão
atuar em cinco vieses : mulheres na arte, na ciência,
na vida pública, no mercado e na morada.
PARCEIRAS - Para a secretária de Estado de
Educação, Macaé Evaristo, a educação é o principal
instrumento contra a violência e o machismo e, por
isso, está integrando a parceria no Mulheres por
Minas. “Nós vivemos um período de crise institucio-

nal em que a intolerância tem crescido. Um período
de censura do pensamento, da pesquisa e dos professores em sala de aula”.
A secretária clama ainda por mais atenção às
mulheres negras, no combate à desigualdade de
gênero. “Tem questões específicas do feminismo
negro que o feminismo de maneira ampla não toca.
Não podemos nos esquecer que racismo e machismo se estruturaram e deram origem a todo tipo de
desigualdade no Brasil”, diz Macaé.
A presidente da Rede Minas, Jordana Almeida,
qualifica a iniciativa mostrando dados da presença da
mulher no mercado de trabalho. “Nós ocupamos
43% das vagas no mercado de trabalho. Desse total,
37% são cargos executivos, ou seja, como gerentes.
Somente 10% estão em funções de direção. Este
percentual reflete a atitude da mulher de executar
com competência os desafios impostos”. A Rede
Minas possui o primeiro programa feminista da TV
aberta no País, o Mulhere-se, onde o Mulheres por
Minas será retratado na próxima temporada.
A cantora Titane, também parceira do projeto,
propõe um debate com a presença de importantes
mulheres no mundo das artes e suas contribuições para a perpetuação da cultura mineira. “A
produção artística de Minas Gerais deve ser
debatida em breve, em um colóquio do projeto. Há mulheres atuando há anos no campo
cultural artístico, como na música, artes plásticas, teatro, cinema e com capacidade de intervenção muito grande, mas podem e devem ser
mais conhecidas e reconhecidas”, ilustra.
JUSTIÇA - As parcerias incluem a magistratura.
As estatísticas sobre a presença feminina nos tribunais mineiros são destacadas pela desembargadora
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
Evangelina Castilho Duarte. “Nós somos menos de
10% do total de desembargadores do Tribunal de
Justiça. Na magistratura, dentro de alguns anos,
seremos maioria, porque nos concursos têm sido
aprovadas mais mulheres do que homens”.  
“Um dos projetos que estou propondo se
parece com o Ônibus Lilás, ação do Governo de
Minas Gerais, em que um ônibus percorre o Estado

MARCO ANTÔNIO EVANGELISTA

Evento aconteceu no auditório do BDMG, em Belo Horizonte
levando serviços especializados da Rede de Aten- cônsules que atuam no Estado. “Vamos organizar
dimento às Mulheres em Situação de Vulnerabili- um seminário internacional para debater o que sigdade. Temos a ideia de levar um juiz, um promo- nifica ser mulher no mercado de trabalho, que será
tor, um delegado e, talvez, um policial especializa- realizado no dia 22 de agosto. Queremos fazer parte
do em prevenção e à violência doméstica, para os do Mulheres por Minas e temos que nos mobilizar e
bairros da Capital, para um atendimento mais mostrar o trabalho que fazemos”, antecipa.
localizado e personalizado à vítima”, explica a
desembargadora.
PARTICIPAÇÃO MASCULINA - O projeto tamJá a Defensora Pública-Geral do Estado, Chris- bém destaca e integra a participação masculina
tiane Neves Procópio Malard, reafirma o papel do como eixo dinamizador das ações que estão se
órgão em garantir a integridade das mulheres mais desenvolvendo para trazer a figura da mulher ao
desfavorecidas e propõe a participação da instituicentro da visibilidade social.
ção no Mulheres por Minas. “A Defensoria Pública é
O evento de lançamento contou com a
uma instituição genuinamente feminina. Sou a terpresença do superintendente de Redação e Ediceira mulher a ocupar a cadeira de defensora–geral
do Estado. A DPMG é a porta de entrada para o toração da Subsecretaria de Imprensa Oficial
cidadão vulnerável e, em relação às mulheres, atua (Siomg), Henrique Godoy; do assessor da Secreno atendimento integral por meio da defensoria taria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento
especializada na infância e terceira idade, por exem- Social (Sedese), Alvimar Rocha; do assessorplo. A atuação conjunta entre Casa Civil e Defensoria -chefe da Assessoria de Planejamento da Seccri,
Pública para o avanço social e justiça à mulher se faz Rafael Freitas Corrêa; e do jornalista e escritor
Ozório José Araújo do Couto. Também estiveram
necessário”, afirma Christiane.
presentes o assessor da ALMG, Américo AntuINTERNACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO - A cônsul nes; do maestro Andersen Viana, e do proprietáda Itália em Minas Gerais, Aurora Russi, manifesta rio da Livraria Leitura, Gervásio Teles Cardoso de
o interesse em trazer a experiência das mulheres Carvalho, dentre outros.

Secretarias incentivam empreendedorismo para alunos da rede estadual de ensino
O Governo de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), acaba de lançar o edital do Meu
Primeiro Negócio, parte de seu programa Minas
Digital. A iniciativa, realizada em parceria com
a Secretaria de Estado de Educação (SEE), tem
como objetivo promover a cultura empreendedora entre alunos do Ensino Médio de escolas
públicas estaduais.
No Meu Primeiro Negócio, jovens estudantes vão poder experimentar práticas em
negócios, economia, gestão e operacionalização de empresas. Serão 12 semanas na companhia de monitores e voluntários (das áreas de
marketing, finanças, recursos humanos e produção), que vão ajudar a ensinar conceitos

como livre iniciativa, mercado, produção e
comercialização.
O edital e o formulário de inscrição podem
ser conferidos no site oficial do programa: meuprimeironegocio.mg.gov.br. Diretores e professores que tenham interesse em levar o programa para suas escolas têm até 4 de agosto para
efetuar a inscrição. Alunos interessados
em ter o programa em suas escolas devem falar
com os professores e incentivar o cadastro da
escola pelo responsável da instituição.
SELEÇÃO - O edital vai selecionar até 62
escolas públicas e as atividades serão extracurriculares, no contraturno escolar. Cada escola
contará com um projeto do programa, no qual
até 40 alunos, de forma colaborativa, vão

desenvolver a proposta de negócio durante as
12 semanas. Para tanto, estarão divididos
em equipes, por área de atuação
METODOLOGIA - Para ensinar aos jovens a
prática empreendedora, o programa Meu Primeiro Negócio é baseado no método aprender
fazendo, que pressupõe a interação dos conteúdos teóricos e práticos para promover uma
educação experiencial.
Em parceria com a Junior Achievement,
serão trabalhados quatro eixos: aprender a
ser, aprender a conviver, aprender a fazer e
aprender a aprender. Os estudantes vão passar pela idealização e operacionalização do
negócio, além da etapa de encerramento.
Durante o programa, os projetos também

serão expostos na Feira Internacional de
Negócios, Inovação e Tecnologia (Finit), entre
outubro e novembro deste ano.
Os alunos que se destacarem em suas
escolas poderão ser selecionados, ao final, para
receberem apoio e mentorias, a fim de darem
continuidade ao empreendimento.
RESULTADOS PREVISTOS - A expectativa é
a de que, no total, o programa atinja mais de 20
mil alunos mineiros e mobilize 2,6 mil professores e voluntários. Ao todo, serão 59 municípios
beneficiados e serão desenvolvidos 670 negócios. O Meu Primeiro Negócio vai atuar por
mais de 140 mil horas, levando educação
empreendedora por todo Estado.
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TJMG anuncia doação de R$ 11 milhões
para Apacs mineiras

q Recursos serão provenientes de prestações pecuniárias e destinados a
26 associações de comarcas do Estado

M

uito entusiasmo e envolvimento de toda
a comunidade apaquiana marcaram o
primeiro dia do 8º Congresso das Apacs, iniciado na quinta-feira (13), em São João del-Rei. Em meio às diversas atividades festivas
do evento, representantes e autoridades se
encontraram para trocar experiências e refletir, juntos, na busca de soluções que possam
difundir ainda mais a metodologia das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (Apacs). Na data, o Tribunal de Justiça
(TJMG) anunciou a doação de R$ 11 milhões
provenientes de prestações pecuniárias, para
as Apacs mineiras.
Na solenidade de abertura, o presidente
em exercício do TJMG, Geraldo Augusto,
lembrou que nesta data se comemoram os
45 anos de aplicação do método de recuperar pessoas baseado na máxima de que
Amando ao Próximo, Amarás a Cristo. Ele
salientou que a Apac, hoje concretizada em
39 casas nas comarcas de Minas, é uma lição
de reconstrução de vidas, não só para os
presos, mas também para seus familiares,
voluntários, funcionários, advogados, promotores de Justiça, defensores públicos,
magistrados e servidores.
“O crime é um fenômeno que não se
combate apenas com a prisão. É engano não
reconhecer em mazelas do cotidiano a raiz do
mal que fomenta a delinquência. A Apac vem
apresentando para o Brasil e o mundo a proposta de modificar as pessoas, com fundamento na valorização humana e na escolha
do próprio destino”, ponderou o magistrado,
recordando que a criação do Programa Novos
Rumos do TJMG, em 2001, foi uma resposta
sensível do Judiciário a essa realidade.
PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - O desembargador Geraldo Augusto mencionou os
impactos da crise econômica nacional e
outros entraves que impedem o pleno florescimento da metodologia, apontando o Grupo
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário do TJMG para encontrar saídas
que ofereçam auxílio ao método humanizador. “Criou-se uma conta com valores das
penas pecuniárias que não haviam sido destinadas pelos juízos de execução penal do
Estado e com este recurso foi acolhido o
pedido de 26 Apacs para finalidades diversas,

como obras de construção civil e reformas e
abertura de vagas”, declarou.

A instituição vem
apresentando para
o Brasil e o mundo
a proposta de
modificar as pessoas,
com fundamento na
valorização humana
O presidente em exercício entregou
aos representantes das entidades um cheque simbólico, impresso em tamanho grande, representando os quase R$ 11 milhões
que serão entregues às Apacs. O dinheiro,
advindo de verbas de prestações pecuniárias, será distribuído para os mais diversos
planejamentos - da construção e ampliação
de CRSs à instalação de câmeras de segurança, passando pela aquisição de veículos
e outros equipamentos.

VARGINHA E FRUTAL - A unidade de
Varginha, que ainda se encontra em implantação, receberá um milhão de reais e tem planos para o futuro próximo. Segundo Alexandre Silva, presidente da instituição, o terreno
de 35 mil m², sede da edificação onde deverão ser abertas 60 vagas, já aguarda pelo início das obras. Para ele, o evento é um acontecimento ‘duplamente feliz’, porque, além de
possibilitar o recebimento da verba, o encontro em si é uma oportunidade de singular
troca de experiência. “É um momento muito
importante para quem está começando,
como nós, que nunca participamos de congresso como esse. É um marco em nossa
pequena história”, conta.
Já Frutal espera receber 1,5 milhão do
total das verbas pecuniárias, para a construção da Apac feminina, com 80 vagas. A meta
é que todo o projeto esteja completo e pronto
para uso em 10 meses, a partir da chegada da
verba. Sobre o encontro desta semana, o
presidente Célio Garcia diz só ter motivos
para comemorar, pois está tendo a grande
chance de conhecer outras pessoas e ‘alinhar
ideias diferentes’. “Sairemos diferentes de
quando chegamos aqui”, completa.
PALESTRAS - A programação do dia 13
incluiu a inauguração da Apac feminina de
CLÁUDIA LIMA

O advogado paulista Mário Ottobon, criador do método, participou da inauguração da
Apac feminina de São João del-Rei

São João del-Rei, cuja universidade federal
está sediando o evento, que prossegue até
domingo (16), e debates ao longo do dia.
Uma surpresa para grande parte do público
foi a presença, no evento, do advogado paulista Mário Ottobon, criador do método. Aos
86 anos e residindo em São José dos Campos,
ultimamente ele sai pouco por causa da
saúde debilitada.
Na parte da manhã, as discussões contaram com a participação do juiz Paulo Antônio
de Carvalho, da comarca de Itaúna; do promotor Paulo Henrique Delicole e da defensora Elaine Karen Costa Araújo, que falaram das
dificuldades e desafios para implantar e consolidar os princípios que fundamentam o
método Apac.
Em seguida, Valdeci Antônio Ferreira,
diretor executivo da Fraternidade Brasileira
de Assistência aos Condenados (FBAC); Marco
Antônio Lage, diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade da Fiat Chrysler
Automobile para a América Latina; e Fabrizio
Pellicelli, diretor-geral da Associação Voluntários para o Serviço Internacional - Brasil (Avsi
Brasil), entidade voltada para a promoção do
desenvolvimento social e humano, trataram
de formas de expandir e fortalecer as Apacs.
À tarde, o juiz Paulo Roberto da Silva, da
comarca de Conselheiro Lafaiete; o defensor
público Péricles Batista da Silva e a promotora
e assessora da Procuradoria Geral de Justiça
de Minas Gerais, Kátia Suzane Lima Mendes,
abordaram a ocupação otimizada dos Centros
de Reintegração Social (CRS) dessas unidades
e estratégias para evitar vagas ociosas.
O último painel contou com a participação do presidente em exercício do TJMG,
Geraldo Augusto; do desembargador José
Antônio Braga, coordenador-executivo do
Programa Novos Rumos do Tribunal mineiro; do procurador-geral de Justiça Antônio
Sérgio Tonet e do vice-defensor público
geral, Wilson Hallak Rocha. O foco das discussões foram os compromissos institucionais para fazer a metodologia apaquiana
crescer em Minas Gerais.
O juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, titular da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte (VEP-BH) e encarregado de auxiliar a
Presidência do TJMG nos assuntos afetos às
Apacs, presidiu as mesas de discussão.
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