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Território de Paz de Viamão

Economia Solidária na Prevenção à Violência
As Augustas constituem um dos 16 Territórios
de Paz do Rio Grande do Sul (veja abaixo quais são).
Eles fazem parte do PRONASCI, o Programa Nacional
de Segurança Pública com Cidadania do Ministério da
Justiça.
O projeto Economia Solidária na Prevenção à
Violência no Rio Grande do Sul é realizado pela Guayí
(conheça a Guayí na página 4) nesses Territórios de
Paz, em parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego
(SENAES/MTE). O objetivo é promover alternativas
de prevenção à violência, com reinserção de pessoas
que cumprem ou cumpriram penas e inclusão social
através da economia solidária (saiba mais sobre economia solidária e desenvolvimento local na página 4).
A ideia é construir uma política de segurança
pública que invista na participação comunitária, na
prevenção e no policiamento de qualidade e com respeito aos direitos humanos. A economia solidária faz

parte dessa política para incentivar o desenvolvimento
de cada Território respeitando seu potencial.
As atividades estão voltadas a oficinas e cursos de capacitação técnica. Também incluem a elaboração coletiva de um Plano de Desenvolvimento Local,
a criação de um Conselho Comunitário, a articulação
de parcerias com prefeituras e órgãos do sistema de
justiça e polícia, e o apoio a iniciativas econômicas
solidárias.
Todos esses processos contribuem para o fortalecimento da comunidade como um coletivo que reivindica seus direitos e cobra respostas às suas necessidades, estimulando a auto-organização e a autogestão.
Os
Territórios de Paz gaúchos são: Umbu
(Alvorada); Damé (Bagé)); Vila Anair (Cachoeirinha);
Guajuviras (Canoas); Parque Primavera (Esteio); Rincão
da Madalena (Gravataí); Cohab Santa Rita (Guaíba);
(Santo Afonso (Novo Hamburgo); Santos Dumont (Pelotas);
Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Restinga (Porto
Alegre); Vicentina (São Leopoldo); Grande Vargas
(Sapucaia) e Augustas (Viamão).

Augustas
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História .....
Alemão, ou Carlos Eduardo Dutra Berny, do
movimento hip hop nos apresenta as Augustas: “Não
vejo a região das Augustas diferente de todas as outras
regiões periféricas espalhadas por todo o país: populosa,
com crescimento desordenado, marcada pela violência e
descaso”. São 20 mil moradores e moradoras que fazem
das Augustas a região mais populosa de Viamão.
O processo de urbanização data de fins da década de 50. O senhor Jorge de Castro Feijó chegou antes
disso, em 1951, com seu pai. Ele se recorda que o senhor
Abreu (empreiteiro) chegou ali em 1961 e comprou o
primeiro grande lote do Coronel Peixoto, que veio a tornar-se a Augusta Marina. Ele também conta outra versão
para a escolha do nome das Augustas, diferente da lenda
de que foram inspiradas em três irmãs. Na realidade, a
Augusta Marina ganhou esse nome em referência à filha
do Coronel Peixoto, de quem o Sr. Abreu comprou o
primeiro lote. As duas outras – Meneghini e Fiel – se
sucederam à primeira Augusta, também fazendo referência a antigos proprietários: Alcides Meneghini e a antiga
companhia Fiel, respectivamente.
O ano de 1969 costuma ser lembrado como uma
espécie de fundação. O ano marcou a intensificação da
ocupação do lugar, que foi perdendo seu caráter rural.
Junto com isso, a vida comunitária se fortaleceu, e as
pessoas começaram a se juntar para exigir seus direitos
de forma coletiva.
Esse espírito de solidariedade sempre existiu,
como lembra dona Regina Gonçalves dos Santos, a Isa,
moradora da Vila Augusta Fiel: “As pessoas dividiam
com os vizinhos aquilo que produziam no seu terreno,
milho, aipim e abóbora; e quando chegava morador novo, se colocavam à disposição e ajudavam em mutirão
na construção das residências”.
Havia muito por que lutar: a comunidade precisava de luz, de água, de educação, de saúde. Em 1970, a
luta das pessoas conquistou a Escola Municipal Luciano
de Abreu. Entretanto, os professores dependiam do
Linha do Tempo — Acontecimentos
registrados por moradores

transporte coletivo para chegar lá, e quando chovia não
havia aulas, porque esse transporte ficava impossível
tamanha a precariedade do acesso. Em 1977, um representante das Augustas foi eleito vereador em Viamão
(Francisco de Paula Lamas), e passou a ser o canal para
as reivindicações da comunidade.
Assim como em todo e estado e no Brasil, a necessidade de creches era latente na comunidade, para
que os pais pudessem deixar as crianças em segurança e
ir trabalhar. Em 1995, fundou-se a associação Ulisses
Guimarães, com esse objetivo. Em 1998, em conjunto
com o poder público municipal, surgiu o Comitê de Desenvolvimento das Augustas, para potencializar ações
sociais e de infraestrutura, como asfaltamento de ruas e
recuperação da área em torno do arroio Feijó. Foram
realizadas atividades de inserção social de jovens e adolescentes através de oficinas de hip-hop, capoeira e outras; e iniciativas de Economia Solidária voltadas para o
artesanato, como a Feira de Troca-Troca.
Em 2003/2004 o programa Luz Para Todos iluminou a comunidade. Também foi nesse período que ela
se inseriu no orçamento participativo do município. A
partir de 2005/2006, as Augustas passam a figurar como
território de alto índice de risco e vulnerabilidade social.
Mas isso não reduziu a disposição de luta. Segundo Egídio Fiorotti, agente de pastoral das Comunidades Eclesiais de Base, “Essa comunidade é rica em seus poten-

cias, e apesar da ausência de políticas públicas,
sempre enfrenta seus demônios sociais”. A força e a
coragem são
mesmo marcas importantes da comunidade das
Augustas, em
Viamão.
Limpeza Arroio Feijó — Augustas
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Como a maioria
das cidades das Regiões
Metropolitana do Brasil,
Viamão está na microrregião de Porto Alegre, tem
Viamão acumula proble239 mil habitantes, 51% de mulheres e 49% de homens. A
mas ambientais e sociais,
população jovem (menos de 30 anos) é 49%. O município foi tem comunidades em situum dos primeiros núcleos de povoamento do estado (formado ação de risco, ocupação
por lagunenses, paulistas, ex-escravos e portugueses). Os ha- irregular de área, problemas de infraestrutura, saneamento,
bitantes primitivos foram os índios mbyá-guaranis e kaindesemprego e exclusão social. Sendo assim, tem sido regra o
gangs. Como município limítrofe da Capital, a partir da déca- crescimento da violência. Segundo dados da SSP/RS, em
da de 70/80, sua 2010, ocorreram 27,1 homicídios por 100 mil habitantes na
população torcidade. No estado, esse índice foi de 15,9; e no total da Região
nou-se essenci- Metropolitana que está no PRONASCI foi de 26,1. Mais: 198
almente urbana, viamonenses a cada 10 mil foram vítimas de roubos e furtos,
fruto de um
enquanto na Região Metropolitana foram 283 e no Rio Grande
crescimento
do Sul, 210. O senhor Jorge de castro Feijó, um dos primeiros
migratório mui- moradores da comunidade, diz: “Fico triste quando vejo esta
to elevado. Se- juventude perdida nas esquinas”. Ele acredita que esse procesgundo Censo
so é resultado de décadas de descaso.
IBGE 2010, 6%
Em 2007, a Prefeitura assinou com o Ministério da
Atividades Comunitárias do Projeto Economia Solidária na Prevenda sua populaJustiça convênio para a execução do Programa Nacional de
ção à Violência
ção é rural.
Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI).

Como estão Viamão e as Augustas

O TERRITÓRIO DE PAZ DAS AUGUSTAS

A Prefeitura Municipal de Viamão escolheu como Território de Paz as comunidades das Augustas, integradas pelas Vilas Augusta Meneghini, Augusta Marina
e Augusta Fiel, localizadas à oeste da cidade de Viamão,
na bacia hidrográfica do arroio Feijó. Segundo dados do
IBGE 2009, são 27 mil habitantes, sendo que a faixa etária de 15 a 29 anos corresponde a 26% da população da
região (7.161 jovens).
Após realizar o convênio com o MJ o Governo
Municipal desistiu de executar os projetos do Pronasci
no município, perdendo os recursos que haviam sido disponibilizados. O único projeto do PRONASCI em execução no Território de Paz das Augustas é o “Economia
Solidária na Prevenção à Violência” (veja capa deste boletim), desenvolvido em conjunto com a comunidade.
Com atividades participativas para todas as fases do projeto, elaboração do diagnóstico local e da memória da
região. Este projeto possui a parceria e apoio da Casa
Pastoral da Paróquia Santa Cruz, GTG Pealo da Estância,

Unidade Básica de Saúde da Augusta Meneghini, da EEEM Ayrton Senna da Silva e de grupos culturais de jovens.
O Território de Paz das Augustas alterna locais
com regular infraestrutura e outros com vulnerabilidade e
precariedade. Os serviços existentes são: postos de saúde, serviços de assistência social e escolas. Há um movimento comunitário e social atuante, que se destaca com
atividades com a juventude através do movimento hip
hop, a capoeira, grupos musicais de rock e de samba.
O projeto “Alimentação com Cidadania”, ligado
ao Programa Fome Zero do Governo Federal, é executado pela paróquia Santa Cruz, através da Pastoral da Criança, e atende 500 famílias de baixa renda com repasse
de alimentos e ações de cidadania. Também há uma rede
comunitária que desenvolve ações de prevenção ao uso
de drogas; orientação à saúde das crianças; prevenção à
violência; saúde através da medicina alternativa; atividades de canto e dança; cultura tradicionalista; e prática do
futebol.
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Economia Solidária e Desenvolvimento Local
A Economia Solidária
propõe uma nova forma de
organizar o trabalho, as relações de produção e o consumo. Sem ter como objetivo o
lucro de poucos, favorece o
bem-estar de trabalhadores
(as), consumidores(as) e cidadãos(ãs). É um modelo de
economia que produz e comercializa a partir de princípios de solidariedade e de
autogestão – ou seja, trabalho organizado igualmente
por todos os que participam.

pessoas de um território, contribui para que elas passem a
contar com uma renda, precisem de serviços e comércio
em locais próximos à sua residência, e mais: que não
precisem sair de sua região
para ir trabalhar em lugares
distantes. Significa também,
articulação das potencialidades dos diferentes segmentos

EES: Augusta Grupo Solidário
de Trabalho — AGST

Augusta Grupo Solidário de Trabalho é o empreendimento articulado e
apoiado pelo projeto “Economia Solidária na Prevenção à Violência” nas
Augustas, sendo composto por jovens, com a finalidade de desenvolver trabalho e renda, através da oferta de produtos e serviços no campo
da edição de áudio e vídeo e serigrana construção de um projeto
fia. O empreendimento é estruturado
comum.
a partir dos princípios da economia
Assim, a vida da própria
solidária, considerando os valores da
comunidade se dinamiza. A organização permanente da popu- autogestão e auto-organização e esO projeto “Economia
tá sendo organizado através de um
lação torna-a mais forte para
Solidária na Prevenção à Vio- exigir do poder público a garan- processo participativo. Os jovens inlência no Rio
tia de seus direitos tegrantes do Grupo, com a consultoGrande do
(como transporte, ria da Guayí, estão definindo a sua
Feira Economia Solidária—
Santa Maria—Brasil Local—
Sul”, propõe
saúde e saneaorganização, gestão, produção, plaEconomia Feminista
mento, por exem- no de sustentabilidade e acordo de
que a econoplo). Isso porque, funcionamento. O nome do empreenmia solidária
entre outras ratambém pode
dimento foi uma escolha do Grupo. O
zões, o bairro deiser um instruGrupo é formado pelos seguintes
xa de ser apenas
mento poderointegrantes: Bianca, Carlos Diego,
um lugar só para
so de desenErik, Éricles, Jhoni, Lucas, Katiusce,
onde as pessoas
volvimento loManoel, Olegário Rodrigo, Walker
voltam para descal. E o que
cansar, mas onde Luan e William.
isso significa?
elas podem construir todo o seu
A Economia Solidária, dia, incluindo o seu trabalho e o
seu lazer. A comunidade fica
gerando trabalho para as
fortalecida.

O que é Guayí?
É uma organização da sociedade civil de interesse
público (OSCIP), que desenvolve projetos comunitários e
parcerias na execução de políticas públicas em diversas
áreas e com diversos segmentos da população, buscando
fortalecer os laços de solidariedade entre as pessoas para a
sua auto-organização e para a mudança social. O nome
Guayí vem do idioma guarani, e significa “semente”.
Expediente: Guayí
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AGST— Formação e Organização
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