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A Born Jesus 0 urn dos 16 Territ.orios de Paz do
Rio Grande do Su.l (veja abaixo quais sao). Eles
fazem parte do PRONASCI, 0 Programa NacionaJ
de Seguranc;a PUblica com Cidadania do IVIinisterio
da Justic;a.
o projeto Economia Solidaria na Prevenc;ao 1:1
Vioh1ncia no Rio Grande do Sill e realizado pela
Guayi (conhec;a a Guayi na pagina 4) nesses
Territorios de Paz, em parceria com a Secretaria
Nacional de Econornia Solidaria do rVLinishkiodo
Trabalho e Emprego (SENAESfMTE). 0 objetivo t':i
promover alternativas de prevenc;ao a vioHincia,
corn reinserc;fw de pessoas que cumprern ou
cumpriram pena e indusao social atraves da
economia solidaria (saiba mms sobre econornia
solidaria e desenvolvimento local na pagina 4).
A ideia e construir lima politica de seguranc;a
pUblica que invista na participac;ao comunitiLria,
na prevenc;ao e no policiarnento de qualidade e
corn respelto aos direHos humanos. A econo.m.ia
-solidtu."iafaz parte dessa politica para incentivar 0
desenvolvimento de cada Territorio respeitando
seu potencial.

As atividades estao voltadas a oficinas e cursos
de capacitac;ao tecnica. Tambem induem a
elaboI'aC;8.o coletiva
de
urn
Plano
de
Desenvolvimento Local, a criac;ao de urn Conselho
Comunitario, a articulac;ao de parcerias com
prefeituras e orgaos do sistema de justic;a e
Policia, e 0 apoio a iniciativas econ6micas
solidarias.
Toti os esses processos contribuem para 0
fO.rtalecimento da cOlUunidade como urn coletivo
que reivindica seus direitos e cobra respostas as
suas
necessidades,
estimulando
a
autoorganizac;ao e a autogestao.
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Os
Terri riDS de Paz gauchos silo: Umbu
(Alvofada);
Dame
(Bage»;
Vila
AMir
(Cachoeirinll.Qh
Guajllviras
(CanDas);
Parqw'.
Primavercl
(Esteio);
Rincao
da
MadalenG
(Gravatc!!); Cohab Sant£l Rita (Guaiba); (Scmtc
Afon.so
(Novo
Hambllrgo);
Scmtos
Dumont
(Pelotl:ls),' Born Jesl1s, Cruzeiro; Lomba do Pinheirc
e Restinga
(Porto
A l.egre);
VicentiTla
(Sac
Leopoldo); Grande Vargas (SapIlCQia)e AllguSW5
(Viamilo).

www.guayi.org.br
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o baino Bom Jesus comec;ou a ser ocupado ha
mais de 50 anas, no Mato Sampaio, como
loteamento convencional. As Vilas Pinto, Fatima e
Divineia foram ocupac;oes irregulares. A Vila Pinto
era uma chacara cujos donas deixaram algumas
pessoas ocuparem, e essas trouxeram parentes. A
Escola Fatima dell nome a Vila. 0 nome BornJesus
vem da Igreja, localizada na Av. Protasia Alves. A
ocupa~ao desordenada vern do exodo rtrrW, que
foi grande no Rio Grande do Sui no final dos anos
70.

.I\lguns. aconteclmentos
san marc antes: a
Unidade de Sallde cia Bom Jesus, inaugurada em
1996, (uma das maiores da cidade); a cnac;ao do
hospital da PUC, nos anos 80; 0 On;amento
Participativo, que trouxe beneficios· e 0 espac;:ode
participac;ao e cidadania.
Nos anos 60, foi implant.ada a linha de 6nibus
35, a primeira a circular na comlLnidade (hoje, a
conhecida linha 470). Nesse periodo, tarnbem foi
construida a Escola Mll.nicipalFiltima, a primeira
escola.

Nos anos 70, chegolt a agua encanada. Ate
enlao, havia apenas algumas torneiras, onde as
pessoas enchiam vasilhames para abastecer as
residencias. Em 88, foi constrllida a creche Tres
Corac;oes, 11 primeira a atender as crianc;as da Vila
Divineia, e tambem 0 posta de saude.
Nos anos 90, comec;ou llm periodo de
reconhecimento da cultura juvenil, com os Bailes
de Danc;a Charme, grupos de rap e de capoeim.
Nessa decada, a comtmidade conquistou urn
prbjeto de Biblioteca Pllblica Itinerante e 0 projeto
Roda cia Vida.. com apresentac;;6es culturais,
musica e teatro. 0 lixo passou a ser coletado de
fonna regular, melhorando de forma signmcativa
a lirnpeza das comunidades.
Nos anos 90, tambem se destacaram as obms do
OP: ilumina9ftO plwlica, calc;amento de ruas,
construc;oes de casas, creches, posta de salida e
refonna de predios escalares. Em 2001, foi
conquistado 0 PSF (Programa Salide da Familia);
em 2004, 0 calc;;ament.oda Rua Tres; e em 2008,
atividades de recreac;ao com crianc;;as aos
domingos.

Como esta a Born Jesus .o Territorio de Paz Born Jesus e composto pelas
comu.nidades da Vila Bom Jesus; Vila Pinto; Vila
mvineia e Vila Fatima, e fica na regia.o Ieste do
Orc;:amento P'articipativo. Tern cerca de 32 mil
habitantes,
aproximadamente
3% da populac;:ao
da capital (com 48% de horn ens e 52% de
mulheres}. Os jovens (mEmos.de 24 &1105.) sao em
tomo de 49%. A Born Jesus e reconhecida como
bairro desde 1959, e essencialmente residencial
e dispoe
de POllCOS
estabelecimentos
de
cornercio e servic;:os. 0 perfil etnico-social de
SEms maradorese
bastante heterogeneo,
0 que.
se . ve pela diversidade
.religiosa e cultural
existente no bairm.
Born Jesus, como a maioria dos bairros da
capital,
tem crescimenta
urbano
acelerado,
problemas ambientaise
sociais, comunidade em
situ.ac;:f1ode risco, ocupac;:ao irregular de area,
problemas
de
infraeslmtura,
sane amen to,
desemprego e exclusao social. A violencia tern
crescido
devido Ii fragilidade
da populac;:ao.
Segundo
estndo
realizado
pelo Nltcleo de
PrevenC;'ao a Violencia, Seguranc;:a e Direitos
Hllmanos da Guayi, em 2009, na regiao leste,
ocorreram 8% dos homicidios da capital, e em
2010, 6%. Ano pas5ado,
ern Porto Alegre,
ocorreram
26,9
homicidios
pOl'
100 ron
habitantes e na Regiao Lesle ocorreram 15,9
homicidios pOl' lOOmil habitantes.
---~-

Em 2007, 0 municipio assinou convenlO com c
Govemo Federal (Ministerio da Justic;:a) para a
eXeCU(aO do Pmgrama Nacional de Seguranc;a
Publica com Cidadania (PRONASC!).
A BO.nJ
Jesus foi escolhida como lUll "Territorio de Paz".
Em junho de 2009, 0 Presidente Lula lanc;olJ
oficialmente
0
PRONASCI no eslado
neste
Territorio.
Os projetos do PRONASCI no TeITitorio de Pa;;>
da Bom Jeslts tem um espac;o importante
de
crlscllssao, monitoramento e avaliac;ao no .ponill1
Regional de Jllstic;:ae
Segnran(a
da Regiac
Leste. 0 Forum faz pade do Conselho Municipal
de Jus.tic;:ae Seguranc;:a da Capital, que posstti 17
Porun.s Regionais e, em cada. regiao, Conselhm
Comnnitarios.
Seis
Conselhos
Comunitari05
compoe 0 FRJS Leste.
Entre os servi9,osexistentes
no Territorio estao:
Posto de Saude; Escolas Estaduais e Mnnicipais
de 12 Gran; Centro Administrativo Regional da
Prefeitura;
Servi(o
Municipal
de Limpeza
Urbana;
Abrigo
Mllniclpal;
Policiamentc
Comunitario e Conselho Tut.elar 0 transportE
coletivo e atendido por duas linhas de 6nibns.
Momieidios Porto Alegree

Regiiio Leste ~200''1 ~2010
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e.nt.ida des 10c.aiS."'.
que &tlla m na area 50cial, .entre I
..
.elas, 0 Ksulo ou Grupo 470, que, atraves do hip
~hop, desenvolve
projetos
sociais e culturais
IvoHa~os aosj ovens. _
. ~
Na area de gerac;ao de trabalho e re?da, _ha a'
'tCOOP ARTE, 0 Centro de Estudos Amblentals dal
iVila _Pinto (C.EA), 0 CEJ~K (~ue. admiItistr"'d
I,gaIPao.. de reclclagem na. v.'ila PmtoJ, 0 G.r.l.lPOde.
....
[lCostura Recriarcomposto pOI' mulheres da
. Associ&(ao B. Jesus. e diversas iniciativas na areal
da coshtra, artesanato e alimenta(ao.
l.i
Duas radios c:omnnitarias, uma TV transmitida.·
peia internet:
um jomal~omunitario
SaD veiculos·~
de comuDlcac;:ao da comlillldade.
o IVlTD - .l\·1ovimento dos Trabalhadores ..
.'Desempregadosmobiliza
familias
para ~
,••cap"a~i~c;:ao e b~sca de opOr~tillidade~ de trabalho.
. .Ha mumeros t:rme.s e. escohnh~ de luteb.O.·
1, escoia t
de samba, CI'G, grupos de hip hop, grupos de I
capoeita e religi6es de origem africana.
t Tambem ha trabalhos voluntarios que atendem
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Economia Solidaria e Desenvolvimento
A Economia Solidaria prop6e
uma nova forma de organizar 0
tmbalho,
as
relac;oes
de
prodll(;ao e 0 consumo. Sem tel"
como
objetivo
0
htcro
de
poncos, favol'ece 0 bem-estar
de
trabalhadores.(as.),
consumidores(as)
e cidadaos
(as). E urn modelo de economia
que prodnz e comercializa
a
partir
de
principios
de
solidariedade e de autogestao OU
seja, trabalho
organizado
ignalmente por todos os que
participam.
o projeto "Economia Solidaria
na Preven9ao a VioIencia no Rio
Grande do SuI'" prop6e qne a
econonlia
solidaria
tambem
pode
ser
1tm instrumento
poderoso
de desenvolvimento
locaL E 0 que isso significa?
A
Economia
Solidaria,
gerando
trabalho
para
as
pessoas de um baino ou ragiaa,
contribui para que elas passem
a contar
com uma renda,
utllizem ser\,i90s e comercia em
locais
proximos
a sua
residentia, e que nao precisem
sair de sua re9iao para it
trabalhal' em lugares distantes.
Tanmem favorece a que gntpos
diferentes
s,e articulem
na
construc;:ao
de
um proj eto
comum.

o quee

Assim, a vida da propria
comunidade
se dinamiza.
A
organizac;:ao permanente
da
popuIac;:ao toma-a mills forte
para exigir do poder pUblico a
garantia de s.ens direitos (coma
transporte,
satlde
e
sa neamento , pOl"exemplo). Isso
porqne, entre outras razoes, 0
bairro deixa de set ,tipenas um
Iu gar so para on.de as pessoas
voltam para ''descansar; mas
onde elas podem construir todo
o seu ma, induindo
0
sell
tmbalho
e 0 sell lazer. A
comllnidade fica fortalecida.

o PRONASeI

na BomJesus
Capacitac;ao dos agentes
de saude/PSF (Programa
Saude da Faml1ia)
Projeto Esporte e Lazer
na Comunidade ~PELC
Modernizac;ao das areas
operacionais
e
patrulhamento da Guarda
Metropolitana
Mulheres da Paz: as 80
selecionadas
estao
em
processo de formac;ao
Justic;a
Comunitaria,
executada pelo CEA

o Telecentro BR aguarda
implementa(;ao
Os
Jrvficros Projetos
Culturais
aprovados
aguardam liberac;ao
Feira
de Economia
Soliddrid
Clue ocorreu em POrto Alegre

A Pra(,':a da Juventude, a
Prefe.ttura
Municipal
perneu
0
prazo
de
apresentagao do Projeto;

da
pOptl1ac;ao,
bllscando
fortalecer
os
Iac;:os
de
solidariedade entre as pessoas
para a sua alltoorganizac;:ao e
para a mndanc;a social. 0 nome
Gllayi vem do idioma gnarani,
e significa "semente".

o Projeto Economia
Solidaria na Preven(,':ao a
Viole-nda, executado pela
Guayi - SEN.L\ESrrEM.

Guayi?

E
uma
organizac;:ao
da
sociedade
civil de interesse
pUblico (oscip), que desenvolve
projetos
comunitarios
e
parcerias
na
execw;:ao
de
poHticas publicas. em diversas
areas.e com diversos segmentos.
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