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Estado retoma atividades em mais uma
Unidade de Prevenção à Criminalidade
Qua 22 junho

Dando continuidade à retomada dos trabalhos de Prevenção à Criminalidade no estado, a Unidade
de Prevenção à Criminalidade (UPC) Primeiro de Maio, em Belo Horizonte, voltou a oferecer os
programas Fico Vivo! e Mediação de Conflitos à população. A solenidade de reimplantação foi
realizada nesta quarta-feira (22/6). Esta é a quinta unidade que tem o retorno das atividades.

Para marcar a retomada em um novo endereço, foi realizada uma visita do secretário de Estado de
Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, e da subsecretária de Prevenção à Criminalidade em
exercício, Flávia Mendes.  Na oportunidade, o secretário enfatizou a importância do trabalho
realizado pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (Supec), da Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
 

"O que interessa para a gente é a
prevenção. É muito melhor evitar
a prática de uma infração penal
do que prender e tentar
ressocializar o infrator. Isso aqui,
para a gente, do Estado, é uma
medida inteligente em todos os
aspectos", afirmou Greco. 

A subsecretária em exercício
reforçou, também, o papel dos
parceiros da Política Estadual de

Prevenção Social à Criminalidade, que tanto contribuem para o sucesso dos programas. Junto à
comunidade, sinalizou ela, o diálogo é fundamental para o que é desenvolvido na UPC.

"Os adolescentes e jovens atendidos pelo Fica Vivo! não são os delinquentes comumente ditos lá
fora. Aqui eles são cidadãos de direitos e a gente tem uma aposta: são jovens que podem
ressignificar a vida desde que as oportunidades certas apareçam para eles", destacou Flávia. "E
temos o Programa Mediação de Conflitos, que dá espaço de acolhimento e escuta para tratamento
de conflitos e aposta na mulher, no homem, no cidadão dessa comunidade; são pessoas que têm
conhecimento, história, valores, e aqui nesse espaço a gente constrói junto as soluções possíveis
para a vida", complementou.

A visita ao novo endereço da UPC Primeiro de Maio contou também com a presença de
autoridades municipais, estaduais e parceiros da política estadual.

Programas em ação

http://www.seguranca.mg.gov.br/


A UPC Primeiro de Maio volta a oferecer à população os programas Fica Vivo! e Mediação de
Conflitos. Instituído no ano de 2003, o Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo! atua na
prevenção e na redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens de 12 a 24 anos, em
áreas que registram maior concentração desse fenômeno. O programa articula dois eixos de
atuação: Proteção Social e Intervenção Estratégica. As oficinas esportivas, culturais e artísticas
oferecidas são estratégias de aproximação e atendimento aos adolescentes e jovens articuladas às
características das áreas atendidas. Elas são implantadas em diferentes locais das áreas de
abrangência da Unidade de Prevenção à Criminalidade, articulando aspectos da singularidade dos
adolescentes e dos jovens e o acesso a direitos.

Já o Programa Mediação de Conflitos faz parte da Política Estadual de Prevenção Social à
Criminalidade desde 2005 e está presente em dez municípios de Minas Gerais. As equipes de
analistas sociais do programa, a partir de diversas técnicas, contribuem para o fortalecimento e a
mobilização comunitária, incentivam o diálogo e o capital social e facilitam o acesso a direitos. A
intenção é construir com os moradores uma segurança pública cidadã e promover meios pacíficos
de resolução de conflitos, a partir dos fundamentos da mediação comunitária, impactando na
redução da violência letal.

Retomada e expansão

O Governo de Minas já retomou as atividades em cinco unidades de prevenção à criminalidade nos
últimos meses. Até o fim de julho, serão sete unidades com trabalhos reativados, em municípios de
todo o estado. Os trabalhos desses locais tinham sido suspensos em 2020, em razão de
contingenciamentos financeiros decorrentes da queda da arrecadação, em função da pandemia da
covid-19.

Até o fim do ano, há a previsão de inauguração de mais três novas Unidades de Prevenção à
Criminalidade, em Curvelo, Barbacena e Pouso Alegre. Patos de Minas também ganhou o
programa Selo Prevenção Minas em maio deste ano.
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