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MORADORES DO MINAS CAIXA MARCAM PRESENÇA EM FÓRUM NACIONAL 
DE MEDIAÇÃO

O bairro Minas Caixa foi representado por moradores no Fórum Nacional de 
Mediação Comunitária organizado pelo Programa Mediação de Conflitos (PMC), 
que aconteceu  nos dias 23 e 24 de agosto na Universidade Salgado de Oliveira 
(UNIVERSO) em Belo Horizonte. “O Fórum teve como objetivo fomentar formas 
de resolução pacífica de conflitos, promovendo a participação comunitária e 
possibilitando a discussão sobre a mediação comunitária nas comunidades, 
aglomerados e favelas do estado de Minas Gerais e demais estados brasileiros”. 

SETEMBRO 2013

DEPOIMENTOS DOS MORADORES SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM:

ISABEL RODRIGUES BENEVIDES: “Foi ótimo, foi uma manhã muito gostosa, no meu grupo tinha uma psicóloga, uma advogada. Uma menina do aglomerado PPL e eu discutimos 
sobre violência e a discriminação sofrida por pertencer a lugar considerado como área de risco; o que pode não ser uma agressão física, porém é uma violência. Após a discussão o 
palestrante propôs uma reflexão e foi muito bom!”.

JOSÉ CIRÍACO DAMASCENO: “O grupo que participei foi muito interessante (…) tinham técnicos do programa mediação, um palestrante de São Paulo, Adolfo, pessoas do Rio e de Pernambuco. 
Praticamente ficava calado só escutando, às vezes eles pediam para eu falar alguma coisa, expressar minha opinião, eu falava pouco né, porque além de ter pouca comunicação, eu não sei expressar 
muito bem as coisas (…) Do meu jeito, com minha pouca comunicação deu para aproveitar muito, só de me sentir convidado em estar no meio de gente tão importante, eu gostei muito. Obrigado 
a mediação de conflitos!

HUMBERTO SILVA: “Mediação Comunitária é um projeto que tenho a certeza que irá crescer e muito, pois quase tudo que envolve o ser humano há um conflito: de ideias, projetos, 
situações financeiras, familiares, etc. Cheguei a conclusão que tudo se resolve conversando e assim chegamos a um denominador comum (…) Estou disposto a divulgar este excelente 
trabalho e sua ótima equipe nos bairros Minas Caixa, Serra Verde e bairros próximos”.

RONILDE DA CONCEIÇÃO: “As palestras foram muito boas! A violência está muito grande nos 
países devido aos conflitos que são gerados dentro do próprio país.  A comunidade está muito 
desligada não procura os seus direitos. Muitas pessoas sofrem discriminação e não se mobilizam 
(…) Não podemos ficar calados, temos que lutar porque tem muita gente leiga sem conhecimento 
dos seus direitos”.

VÂNIA FERREIRA: “Minha participação no fórum foi uma experiência muito rica, ainda mais por 
ter participado do grupo no qual foi conduzido pelo Sr. Juan Carlos Vezzulla, que foi um privilégio! 
A violência está ligada diretamente com a relação entre as pessoas e em conformidade de como 
elas vivenciam essa violência no seu cotidiano (…) algumas vezes, a carência das relações intra 
familiares devido a falta de tempo, o estresse no dia a dia tem contribuído para a crescente violência 
doméstica, o aumento do consumo de drogas (…) onde as ações públicas não são satisfatórias a 
violência é maior e é refletida por toda a sociedade. A mediação comunitária vem de uma forma 
a diagnosticar os casos que a comunidade vivencia (…) quais ações podem ser implementadas 
em projetos de trabalho. Observei a importância no escutar, no refletir e no agir, de forma em não 
transferir para o outro a culpa pelas nossa ações”.

A mediação comunitária é um valoroso instrumento para contribuir com a organização das pessoas que moram e das instituições que atuam 
no Minas Caixa. Ela, ao favorecer o debate e a reflexão sobre as demandas da comunidade, o faz proporcionando a todos se posicionarem e 
escutarem. E escutar o outro e tentar compreendê-lo, ainda que não se concorde inteiramente com suas ideias, traduz o espírito democrático.

Dessa forma o programa Mediação de Conflitos, do Governo de Minas Gerais, soma-se ao esforço de moradores, lideranças e instituições 
para consolidar uma forma pacífica de resolução de conflitos no território. Lugar que os vendanovenses espirituosos chamam de República 
Democrática de Venda Nova.
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