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Introdução: A criminalidade constitui-se fenômeno complexo, cujas consequências
atingem toda a população mundial. Com o crescimento da insegurança coletiva, as
políticas tradicionais de segurança passam a ser percebidas como insuficientes para a
redução das violências, sobretudo as letais em comunidades com alta vulnerabilidade.
Assim surge o “Programa Fica Vivo!”, programa de prevenção social à criminalidade,
cujas ações objetivam intervir na realidade social antes que o crime aconteça,
diminuindo os índices de homicídios dolosos de adolescentes e jovens e melhorando a
qualidade de vida da população.
Pensando nisso, analisaremos a referida política pública de prevenção à criminalidade
entre jovens e adolescentes. Objetivo: Analisar a efetividade do “Programa Fica
Vivo!”, através dos impactos e dos resultados obtidos na redução da criminalidade
entre jovens e adolescentes. Metodologia: Através do presente trabalho, almeja-se
evidenciar a eficácia do programa Fica Vivo, na cidade de Belo Horizonte, no controle
do avanço da criminalidade entre jovens moradores das áreas com maior índice de
risco social. Para tanto, este tipo de pesquisa envolve um levantamento bibliográfico,
que foi desenvolvido com base nos relatos das ações implementadas pelo programa
Fica Vivo e os dados
resultantes dessas ações. Além disso, analisa-se índices e dados de criminalidade entre
jovens e adolescentes na cidade de Coronel Fabriciano - MG, propondo o Programa
Fica Vivo! como medida de redução e prevenção da violência. Resultados:
Atualmente, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Projeto Fica Vivo atende
mais de 17 mil jovens em 617 oficinas de esporte, cultura, inclusão produtiva e
comunicação. Somando todas as cidades em que foi implantado, têm-se uma média de
redução de 50% as taxas de homicídio nas regiões atendidas. 
Dessa forma, espera-se, como resultado a longo prazo, que a implantação do projeto na
cidade de Coronel Fabriciano - MG, controle o avanço da criminalidade, possibilitando
uma queda significativa no número de homicídios em regiões menos favorecidas.
As pesquisas realizadas até o momento apontam que o Projeto Fica Vivo constitui um
importante método prevenção e redução de homicídios dolosos de adolescentes e
jovens nas regiões com maiores índices de criminalidade. Conclusão: A presente
pesquisa abordará índices e dados de criminalidade, propondo a referida política
pública para prevenção da violência infantojuvenil em Coronel Fabriciano. Porém,
mister ressaltar que se trata de um projeto novo e ineficaz em algumas cidades,
podendo ainda ser aperfeiçoado em certos aspectos, o que também será abordado.
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