
Mediação de Conflitos – NPC Taquaril

O Programa Mediação de Conflitos (PMC) é uma das 
extensões da Política de Prevenção à Violência e 
Criminalidade do Governo de Minas Gerais, desenvolvido 
pela Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) por 
meio da Superintendência de Prevenção à Criminalidade 
(Spec).O programa é desenvolvido nos Núcleos de 
Prevenção à Criminalidade (NPCs), localizados em 11 
municípios do Estado. 

O bairro Granja de Freitas é atendido pelo NPC Taquaril, 
que abrange também os bairros Alto Vera Cruz e 
Castanheiras, em Belo Horizonte. O PMC tem como 
objetivo promover a cultura de paz baseada no exercício 
da cidadania e na garantia de direitos humanos e também 
visa empreender ações mais efetivas de mediação de 
conflitos, de orientações sociojurídicas, de articulação 
e fomento à organização comunitária. O PMC, pode 
auxiliar nos casos de conflitos familiares, de vizinhança, 
condominiais, de convivência e casos de qualquer tipo  
de violência. 

Construindo uma cultura de paz
Esse é o nome do projeto temático desenvolvido em 2010 
pela equipe local do Programa Mediação de Conflitos em 
parceria com o Instituto Acesso, Aspa, Cevae, Centro de 
Defesa da Cidadania,  Umei Granja de Freitas, Coopersol 
Leste e moradores do bairro Granja de Freitas. Ele objetivou 
a qualificação e a compreensão dos moradores sobre a 
realidade local a fim de criar ações de cidadania contínuas 
e mais efetivas na região. Também tratou de incentivar a 
cultura de mediação, auxiliando os cidadão a lidarem de 
maneira não-violenta diante dos seus conflitos e contribuir 
para que os participantes se tornassem multiplicadores da 
cultura de paz.

Bairro Granja de Freitas

O Granja é composto por conjuntos habitacionais criados  por 
meio do Orçamento Participativo da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte. Eles abrigam famílias sem moradia; vindas de 
áreas de risco geológico; e de áreas onde houve intervenções 
urbanísticas, como saneamento, lazer e áreas de preservação 
ambiental. Em 1997, foi realizada a primeira construção, o 
Conjunto Granja de Freitas I.  

Temáticas trabalhadas durante o curso:

Violência

Comunicação não-violenta

Mediação de Conflitos

Visão positiva do conflito

Cultura de PazO Conflito

• O meu direito termina onde começa o seu;
• Uma boa convivência requer regras e respeito;
• Se um não respeita a lei, ninguém a respeita;
• Vivemos no mesmo lugar, temos os mesmos  
   direitos e deveres. Por que não nos entendemos?

Direitos

• Pode ocorrer com qualquer pessoa e em qualquer lugar;
• Pode ser positivo ou negativo. 
   Depende de como você vai encará-lo!
• Existem vários tipos de violência como: física, verbal,    
   psicológica, sexual, contra a mulher e infantil, etc

Conflito



Representantes do Granja de Freitas:

Iris de Souza Almeida
Maria das Graças Gomes Pêgo
Alice Duarte de Andrade
Pedro Schultz Fonseca Baptista
Rosali Maria Silva
Kênia Máricia Alves Ribeiro
Ilza Aparecida Luzia
Luiz Carlos Gonçalves da Silva
Maria Ferreira do Amaral

Gestor do NPC Taquaril
Alexandro Martins Moreira 

Equipe do Programa Fica Vivo!
Thárcio Elízio da Silva  
Raiza Naghay Marcele Gonzaga

Equipe do Programa Mediação de Conflitos
Dayana Silveira Coelho 
Dhiancésar Pinto Lopes 
Elaine Cristine Pires de Faria
Flávio Alexandre Lima Ribeiro
Juscele Agnes Rodrigues e Silva 
Lays Souza Felix 
Samara Vanessa Campos Magalhães

*Os textos referentes ao ‘’Você Sabia?’’ são de autoria dos 
participantes do curso. Construindo 

uma Cultura de paz 
no Granja de Freitas
Conjunto Granja de Freitas NPC Taquaril 
Programa Mediação de Conflitos

• Você sabia que uma cultura de paz está       
   principalmente em suas atitudes?
• uso do diálogo;
• respeito à vida e aos outros;
• não violência;

• solidariedade e cooperação;

Cultura da Paz 
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• Antes de pedir algo, reflita sobre a sua real necessidade;
• Às vezes, é mais importante ouvir do que falar.  
   Para isso,  temos dois  ouvidos e uma boca.

Comunicação não violenta

• Violência é um comportamento em que o uso da força   
   e/ou falta de paciência e/ou raiva causam danos a      
   outras pessoas;

• Você pode denunciar situações de violência através de  
   alguns  órgãos, como:

PM: 190
Disque direitos humanos: 0800-311119
Disque denúncia: 181 / 0800-2831244
Disque denúncia Polícia Militar: 0800-30990
Centro de Apoio à Vítima de Violência: 3277-9761
NPC Taquaril: 3483-2366

Violência


