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Guaiba
Cohab/Santa Rita

Boletim

Cohab/Santa Rita
Territorio de Paz de Guaiba

EconoInia Solidaria na Preven~ao it Violencia
Cohab/Santa Rita e um dos 16 Territorios de
Paz do Rio Grande do SuI (veja abaixo quais sao).
Eles fazem parte do PRONASCI, 0 Programa
Nacional de Seguran~a Publica com Cidadania do
Ministerio da ]usti~a.
o projeto Economia Solidaria na Preven~ao a
Violencia no Rio Grande do SuI e realizado pela
Guayi (conhe~a a Guayi na pagina 4) nesses
Territorios de Paz, em parceria com a Secretaria
Nacional de Economia Solidaria do Ministerio do
Trabalho e Emprego (SENAES/MTE). 0 objetivo e
promover alternativas de preven~ao a violencia,
com reinser~ao de pessoas que cumprem ou
cumpriram pena e inclusao social atraves da
economia solidaria (saiba mais sobre economia
solidaria e desenvolvimento local na pagina 4).
A ideia e construir uma politica de seguran~a
pUblica que invista na participa~ao comunitaria,
a preven~ao e no policiamento de qualidade e
~o respei 0 aos direitos humanos. A economia
= ' . ~--:.a:c..Z =--~<:> de: sa politica para incentivar 0
Cc. a Territorio
respeitando

As atividades estao voltadas a oficinas e cursos
de capacita~ao
tecnica.
Tambem incluem a
elabora~ao
coletiva
de
um
Plano
de
Desenvolvimento Local, a cria~ao de um Conselho
Comunitario, a articula~ao de parcerias
com
prefeituras e orgaos do sistema de justi~a e policia,
e 0 apoio a iniciativas economicas solidarias.
Todos esses processos
contribuem
para 0
fortalecimento da comunidade como um coletivo
que reivindica seus direitos e cobra respostas as
suas necessidades, estimulando a auto-organiza~ao
e a autogestao.

as

Territorios
de Paz gauchos sao:
(Alvorada);
Dame
(Bage);
Vila

Umbu
Anair

(Cachoeirinha);
Guajuviras
(Canoas);
Parque
Primavera
(Esteio);
Rincao
da
Madalena
(Gravataf); Cohab Santa Rita (Guaiba); (Santo
Afonso
(Novo
Hamburgo);
Santos
Dumont
(Pelotas); Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro

e

Restinga
(Porto
Alegre);
Vicentina
(Sao
Leopoldo); Grande Vargas (Sapucaia) e Augustas
(Viamao).
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Hist6ria ...
o

bairro Santa Rita foi inaugurado em 1980. Em
1981, foi a vez da Cohab. Os limites entre ambos
eram mais claros do que sao hoje, e seu
desenvolvimento
foi diferente desde a origem.
Enquanto 0 Santa Rita foi financiado pela Caixa
Economica Federal, e atraiu familias organizadas
economicamente; a Cohab, ate poucos anos atnis,
nao era regulamentada.
Ali houve urn grande
movimento de ocupa<;ao, inadimpl€mcia alta e
dificuldades na rela<;ao com a Prefeitura. Somente
no governo Olivio Dutra (1998-2002) os moradores
tiveram a oportunidade de quitar seus im6veis.
Naquele momento, a cidade de Guaiba era urn·
importarite parque industrial, e gerava muitos
empregos. Atraiu muitas familias, principalmente,
de bairros populares de Porto Alegre e da regiao
suI do estado.
o trans porte coletivo era bem ruim. Os
moradores tinham que ir ate a BR116 para pegar
onibus para Porto Alegre ou para 0 centro de
Guaiba. Somente as ruas do Santa Rita tinham
asfalto, 0 restante
era "chao batido", 0 que
dificultava 0 acesso de pedestres em dias secos e
em dias chuvosos.
A vida comunitaria
produziu
experi€mcias
coletivas e grupos culturais qlle marcaram
a
trajet6ria
dos bairros. Em 1983, surgiram os
primeiros grupos de capoeira, de reggae e a
Escola de Samba Integra<;ao. Naqueles primeiros
anos, tambem foram fundadas a Par6quia Santa
Rita e di.versos templos evangelic os (Assembleia
de Deus, Adventista, Batista, Quadrangular, entre
outras). Os terreiros
de religi5es de matriz
afrobrasileira tambem datam desse periodo, e se
destaca 0 trabalho de assist€mcia social da Mae
Quina. Ela organizou, em 1988, uma ONG que

atendia
crian<;as carentes
e mulheres
em
situa<;ao de vulnerabilidade. Anos mais tarde,
criou a primeira biblioteca comunitaria
do
bairro.
Desde a sua primeira decada de vida, as
comunidades
tiveram de se mobilizar para
conquistar direitos basicos, como transporte,
escolas, saneamento, infraestrutura,
posta de
saude e posta policial. Isso contribuiu para que,
nos anos 90, ja houvesse uma forte identidade
.comunitaria.

r

Unidade Basica
Santa Rita

de Saude

que existe

no territ6rio

CohabJ

Muitos percal<;os foram enfrentados, alguns
pelo preconceito
que a comunidade
sofria,
inclusive, por parte do poder publico, que, em
algumas ocasi5es, se esmerou na tentativa de
desmobilizar 0 movimento comunitario.
Ao longo da decada de 1990, come<;ou a se
acentuar urn problema que persiste ate hoje: 0
alto pre<;o da tarifa do transporte publico para a
capital. Para enfrentar essa questao, em 2004,
foi criado 0 Movimento 26 de julho. A
mobiliza<;ao conquistou uma redu<;ao de R$0,20
na tarifa, mas a empresa diminuiu os horarios
dos onibus e prolongou 0 itinerario do trajeto
Porto Alegre-Guaiba - 0 que intensificou 0
aparecimento de condutores clandestinos.
No final da decada de 1990 e inicio dos anos
2000, diversas ocupa<;5es em torno dos bairros
deram origem as vilas das Acacias, Soldado
Mario Luiz, Nova Esperan<;a, Ipe e a da BR 116.
A linha da hist6ria relatada por moradores da
regiao mostra que a Cohab I Santa Rita e urn
territ6rio constituido a partir de uma longa
caminhada de luta por direitos basicos de uma
comunidade que assim tern afirmado a sua
identidade, sua cidadania e demonstrado seu
valor.
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COInOesmo Guaiba e Cohab/Santa Rita
o municipio foi criado em 14 de outubro de
1926, desmembrado de Porto Alegre, batizado de
Guaiba em homenagem
ao lago Guaiba. A
palavra Guaiba e de origem tupL gua-ybe e tern 0
sentido de "baia de todas as aguas". Atualmente
possui cerca de 95 mil habitantes,
5L3% de
mulheres e 48,7% de homens; (dados de 2009).
Apenas 2% dessa popula<;ao vivem em areas
rurais. Os jovens (ate 24 anos) representam 39%
do total da popula<;ao da cidade.
o municipio ostenta 0 titulo tlGuaiba Ber<;o da
Revolu<;ao Farroupilha" esta distante 32 km de
Porto Alegre e possui 377 km2 de extensao
territoriat
fazendo divisa com Eldorado do Sut
Barra do Ribeiro e Mariana Pimentel.
Como a maioria das cidades das Regioes
Metropolitana do Brasit Guaiba tern crescimento
urbano acelerado,
acumula<;ao de problemas
ambientais e sociais, comunidade em situa<;ao de
risco, ocupa<;ao irregular de area, problemas de
infraestrutura,
saneamento,
de desemprego
e
exclusao social. Assim, a violencia tern crescido
devido
fragilidade da popula<;ao. Segundo
dad os da Secretaria de Seguran<;a Publica do
Governo do Estado, em 2010, ocorreram 31,5
homicidiosllatrocinios por 100 mil habitantes na
cidade. No estado esse indice for de 15,9; e no
total dos munidpios da Regiao Metropolitana

a

40

que esta no PRONASCI foi de 26,1. Mais: 167
guaibense a cada 10 mil foram vitimas de roubos
e furtos, enquanto na Regiao Metropolitana
foram 283 e no Rio Grande do Sut 210.
Em 2007, a Prefeitura de Guaiba estabeleceu .
convenio com 0 Ministerio da ]usti<;a para a
execu<;ao dos projetos do Programa Nacional de
Seguran<;a com Cidadania (Pronasci), visando
redu<;ao dos indicadores
de violencia e a
implanta<;ao de uma politica alternativa
de
seguran<;a publica. Para isso, 0 municipio criou 0
Gabinete de Gestao Integrada Municipal (GGIM),
coordenado
pela
Secretaria
Municipal
de
Assistencia Sociat e com a participa<;ao de
divers as outras
secretarias
e das policias
estadual e federal. 0 trabalho do GGIM e
coordenar as a<;oes da seguran<;a publica e dos
projetos do Pronasci.
Guaiba escolheu como Territ6rio de Paz a
Cohab/Santa
Rita. Estima-se
que a regiao
abrigue entre 33 mil e 43 mil moradores,
dependendo da fonte escolhida como referencia,
pois utilizam diferentes criterios de delimita<;ao
geografica. De todo modo, trata-se da regiao
mais populosa, respondendo por mais de 30%
dos habitantes da cidade. Essa caracteristica foi
importante para que ela fosse escolhida como
Territ6rio de Paz.

a

HOMiciDIOS EM GUAiSA
2007 - 2010
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ApresentQ(;Qo do Projeto para ajuventude

na Escola Aglae Kehl, dialogando

com osjovens

atraves de dinamicas ludicas e musica
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EconoInia Solidaria e DesenvolviInento Local
A Economia Solidaria propoe
uma nova forma de organizar 0
trabalho,
as
relac;oes
de
produc;ao e 0 consumo. Sem ter
como
objetivo
0
lucro
de
poucos, favorece 0 bem-estar
de
trabalhadores(as),
consumidores(as)
e cidadaos
(as). E urn modelo de economia
que produz e comercializa
a
partir
de
principios
de
solidariedade e de autogestao ou seja, trabalho
organizado
igualmente
por todos os que
participam.
o
projeto
"Economia
Solidaria
na
Prevenc;ao
a
Violencia no Rio Grande do
SuI" propoe que a economia
solidaria tambem pode ser urn
instrumento
poderoso
de
desenvolvimento local. E 0 que
isso significa?
A
Economia
Solidaria,
gerando
tr<;tbalho para
as
pessoas
de
urn bairro
ou
regiao, contribui para que elas
pass em a contar
com uma
renda,
utilizem
servic;os
e
comercio em locais proximos a
sua
resi.dencia,
e que nao
precisem
sair de sua regiao
para ir trabalhar
em lugares
distantes.
Tambem favorece a
que
grupos
diferentes
se
articulem na construc;ao de urn
projeto comum.

o

que e Guayi?
E
uma
organizac;ao

da
sociedade
civil de
interesse
publico (oscip), que desenvolve
projetos comunitarios e parcerias
na execuc;ao de politicas public as
em diversas areas e com diversos
segmentos
da
populac;ao,

Assim, a vida da propria
comunidade
se dinamiza.
A
organizac;ao
permanente
da
populac;ao torna-a mais forte
para exigir do poder publico a
garantia
de
seus
direitos
(como
transporte,
saude
e
saneamento,
por
exemplo).
Isso
porque,
entre
outras
razoes, 0 bairro deixa de ser
apenas urn lugar so para onde
as
pessoas
voltam
para
descansar,
mas
onde
elas
podem construlr
todo 0 seu
dia, incluindo 0 seu trabalho e
o seu lazer. A comunidade fica
fortalecida.

Feira
de Economia
ocorreu em Porto Alegre

Solid aria

que

buscando
fortalecer
os lac;os
de
solidariedade
entre
as
pessoas
para
a
sua
autoorganizac;ao
e
para
a
mudanc;a social. 0 nome Guayi
vem do idioma
guarani,
e
significa "semente".

Textos: Alessandra Terribili, Brenner Guimaraes, Helena
Bonuma, Marcio Castello, Neiva Pavlak e Patricia Nascimento
Edic;ao e revisao: Alessandra Terribili
Fotos: Marcio Castello e Patricia Nascimento
Diagramac;ao: Miguel Brunet
Jornalista responsavel: Alessandra Terribili,
MTB 14.779 (DRT/RS)
Reproduc;ao: Veraz Comunicac;ao

UAVI
DEMOCRACIA,

PARTICIPA<;""O E SOllDARI£QADE

PEiI

PROGRAWA NAClONAl D£ SEGU~.l

pOSUCA 0)"

CfOADANIA

