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Cruzeiro
Territ6rio de Paz de Porto Alegre

Eco~oD1iaSolidaria na Preven~ao a Violencia
A Cruzeiro e urn dos 16 Territorios de Paz do

Rio Grande do SuI (veja abaixo quais sao). Eles
fazem parte do PRONASC!, 0 Programa Nacional
de Seguran<;;a Publica com Cidadania do
Ministerio da ]usti<;;a.

o projeto Economia Solidaria na Preven<;;fw a
VioH~nciano 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 viol€mcia,
com reinser<;;ao de pessoas que cumprem ou
cumpriram pena e indusao 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,
na preven<;;ao e no policiamento de qualidade e
com respeito aos direitos humanos. A economia
solidaria faz parte dessa politic a para incentivar 0

desenvolvimento de cada Territorio respeitando
seu potencial.

As atividades estao voltadas a oficinas e cursos
de capacita<;;ao tecnica. Tambem induem a
elabora<;;ao coletiva de urn Plano de
Desenvolvimento Local, a cria<;;aode urn Conselho
Comunitario, a articula<;;ao de parcerias com
prefeituras e orgaos do sistema de justi<;;ae policia,
e 0 apoio a iniciativas economic as solidarias.

Todos esses processos contribuem para 0
fortalecimento da comunidade como urn coletivo
que reivindica seus direitos e cobra respostas as
suas necessidades, estimulando a auto-organiza<;;ao
e a autogestao.

Os Territorios de Paz gauchos sao: Umbu
(Alvorada); Dame (Bage); Vila Anair
(Cachoeirinha); Guajuviras (Canoas); Parque
Primavera (Esteio); Rincao da Madalena
(Gravatai); Cohab Santa Rita (Guafba); (Santo
Afonso (Novo Hamburgo); Santos Dumont
(Pelotas); Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro
e Restinga (Porto Alegre); Vicentina (50.0
Leopoldo); Grande Vargas (Sapucaia) e Augustas
(Viamao).
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Historia ...
A regiflO da Cruzeiro era inicialmente de posse

dos generais - desde 1889 ate meados dos anos
1930. 0 complexo da Cruzeiro era formado pelas
comunidades Cantao, Jardim Europa, Cruzeiro do
SuI, Vila Sepe Tiaraju, Vila Gaucha e Vila Rio
Branco. Essas areas foram doadas pela Santa Casa.

Em 1945, 0 Sindicato dos Bancarios iniciou uma
parceria com as cooperativas habitacionais. Por
isso, algumas ruas ganharam 0 nome de bancos. A
primeira cooperativa habitacional se localizava
pr6xima do posta da brigada e era exclusivamente
para funcionarios dos bancos.

Nessa epoca, 0 Plano Diretor do municipio
estabeleceu 0 modele de crescimento da cidade.·
Vieram as obras da Perimetrat Cascatinha e Joao
Pessoa. Houve a criac;ao de novas cooperativas
habitacionais, e, nesse bojo, surgiu a Vila Cruzeiro
do SuI, pois era necessario acesso mais facil ao
Hip6dromo, que inicialmente era localizado no
Bairro Auxiliadora. A nova conjuntura territorial
da decada de 50 fez com que 0 Hip6dromo
migrasse para a regiao na qual esta ate os dias de
hoje.

Por volta de 1978, 0 municipio de Porto Alegre
iniciou urn processo de reconfigurac;ao dos
espac;os mais pr6ximos ao centro do municipio.
Assim, houve urn "despejo" das comunidades, que
habitava 0 espac;o que atualmente abriga 0 Jornal
Zero Hora, para 0 local onde ela se encontra hoje.

Segundo dona Sarai, lideranc;a comunitaria do
bairr-o, "quem pagava IPTU era valorizado e quem
nao pagava ficava a margem". A populac;ao travou
o embate, mas nao conseguiu barrar a
transfer€mcia para a regiao da Cruzeiro, e outros
grupos foram encaminhados para a Restinga. Era
o governo do prefeito Dib.

o atual coordenador da Amavitron (Associac;ao
de Moradores da Vila Tronco), Paulo Jorge, que
vive ha 55 anos no bairro, conta comec;ou a militar
no movimento comunitario em 1979, com a

61
~

~
ICl

C3bL _

reabertura politica. Atraves da lei da moradia,
ele lembra que a comunidade passou a discutir
as diversas necessidades que tinha (agua, luz,
saneamento basico). Naquele periodo, a unica
forma de acesso a luz era atraves de "gatos".

A violencia sempre fez parte da rotina dos
moradores. Houve uma epoca em que a
Cruzeiro possuia 0 maior indice de pobreza e
mortalidade do Rio Grande do SuI. 0 frei
Alfredo Mendes, por exemplo, que chegou ern
1963, costumava jogar futebol com seus amigos
no Eucaliptos. De todos eles, apenas urn ainda
esta vivo: os outros morreram, envolvidos com
brigas ou trafico de drogas.

Outro que pode dar seu testemunho e 0 Sr.
Darci, que chegou em 1984, quando a Vila
Gaucha ainda era chamada Buraco Quente. Ele
lembra que, em 7 anos, 30 jovens morreram por
conflitos de trafico de drogas. Mataram nove
jovens na mesma casa.

Sr. Angelo foi primeiro presidente da
Associac;ao Comunitaria. Ele conta que, quando
chegou, em 1986, "era tudo urn amontoado de
gente, com casas ate de papelao, sem agua nem
luz, eram casebres extremamente pobres".

Na epoca da Constituic;ao de 1988, surgiu a
Uniao de Vilas. Esse foi 0 espac;o em que os
problemas vivenciados pelos moradores da
Cruzeiro eram socializados, porque a populac;ao
nao conseguia acessar os recursos basicos de
que outros habitantes de Porto Alegre
dispunham. Uma das ac;oes empreendidas foi
plantar arvores para mostrar que estavam
naquele espac;o ha algum tempo.

A primeira luta travada pela Uniao de Vilas foi
para fazer com que a comunidade compusesse 0
mapa da cidade, no comec;o da decada de 1980.
Dona Sarai conta que 0 debate maior era de
classe: "Nossa premissa era sobreviver", diz.
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CODlOestao Porto Alegre e a Cruzeiro
o Territorio de Paz - Cruzeiro e composto de

cinco comunidades: Tronco do PosHio; Tronco
Neves; Nossa Senhora do Brasil; Prisma e;
Gaticha. Esta situado na regiao 10/Cruzeiro do
On;amento Participativo, que contempla os
bairros Santa Tereza e Medianeira, possui ern
torno de 70 mil habitantes, 0 que representa 5%
da popula<;ao de Porto Alegre (dados de 2009,
ObservaPOA). Sao 48% de homens e 52% de
mulheres. Os jovens de ate 24 anos de idade
constituem 48% da popula<;ao. 0 bairro Santa
Tereza foi criado oficialmente em 1959 e 0
Medianeiro, em 1957.

A Cruzeiro, como a maioria dos bairros
perifericos da capital, tern crescimento urbano
acelerado, problemas ambientais e SOCialS,
comunidade em situa<;ao de risco, ocupa<;ao
irregular de area, problemas de infraestrutura,
saneamento, desemprego e exclusao social.
Neste quadro, tern side regra 0 crescimento da
viol€mcia devido a fragilidade destas popula<;6es.

Segundo estudo realizado pelo Nticleo de
Preven<;ao a Vio18ncia, Seguran<;a e Direitos
Humanos da Guayi, em 2009, na regiao Cruzeiro,
ocorreu 6% dos homicidios da capital. Em 2010,
em Porto Alegre, ocorreram 26,9 homicidios por'
100 mil habitantes e na Regiao Cruzeiro
ocorreram 17,1 homicidios por 100 mil
habitantes.
Em 2007, 0 municipio assinou conv€mio com 0
Governo Federal (Ministerio da ]usti<;a) para a
execu<;ao do Programa Nacional de Seguran<;a
Publica com Cidadania (PRONASC!). Os projetos
do PRONASCI no Territorio de Paz da Cruzeiro
tern urn espa<;o importante de discussao,
monitoramento e avalia<;ao no Forum Regional
de ]usti<;a e Seguran<;a da Regiao da Cruzeiro. 0
Forum faz parte do Conselho Municipal de
]usti<;a e Seguran<;a da Capital, que possui 17
Foruns Regionais e, em cada regiao, Conselhos
Comunitarios.

PROJETO GESTAO ATUACAO
Mulheres da Paz SMDHSU Iniciou com 80 mulheres, mas esse nOmero

foi reduzido.
PELC (Programa Secretaria Municipal de Jovens dos Territ6rios de Paz e da Grande
Esporte e Lazer na Educa<;ao Cruzeiro.
Cidade)
PROTEJO' (Projeto para FASC; com entidade Estao em processo de forma<;ao, cerca de
Jovens em Territ6rio de executora Oscip Adesk 280 jovens entre 15 e 29 anos.
Descoesao Social) Brasil
Projeto Economia Oscip Guayi Moradores do Bairro Cruzeiro e Cristal em
Solidaria na Preven<;ao a fun<;ao da interface de projetos e lutas
Violencia no RS destes dois macroterrit6rios.

HOMICIDIOS PORTO ALEGRE E NA
REGIAO DA CRUZEIRO· 2007/2010
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Econontia Solidaria e Desenvolvintento Local
A Economia Solidaria prop6e

uma nova forma de organizar 0
trabalho, as relac;6es de
produ<;;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 modele 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
Viol€mcia no Rio Grande do
SuI" prop6e que a economia
solidaria tambem pode ser urn
instrumento poderoso de
desenvolvimento local. E 0 que
isso significa?

A Economia Solidaria,
gerando trabalho para as
pessoas de urn bairro ou
regiao, contribui para que elas
passem a contar com uma
renda, utilizem servi<;os e
comercio em locais pr6ximos a -
sua resid€mcia, 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 organiza<;ao da

sociedade civil de interesse
publico (oscip), que desenvolve
projetos comunitarios e parcerias
na execu<;ao de polfticas publicas
em diversas areas e com diversos
segmentos da popula<;ao,

Assim, a vida da pr6pria
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
raz6es, 0 bairro deixa de ser
apenas urn lugar s6 para onde
as pessoas voltam para
descansar, mas onde elas
podem construir todo 0 seu
dia, incluindo 0 seu trabalho e
o seu lazer. A comunidade fica
fortalecida.

Feira de Economia Solidaria
que ocorreu em Porto Alegre

bus cando 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".
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