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E,conomia Solidária na Prevenção à Violência
A Damé é um dos 16 Tel'.iitól."iosde Paz do Rir
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 1:1
Vi.olência no Rio Grande do Sul é realizado pela
Guayí (conheça a Guayí na página 4) nesse~
Territórios de Paz, em parceria com a Secretaria
Nacional de Economia Solidária do IV1ínístériode
Trabalho e Emprego (SENAES/MTE}.O objetivo f
promover alternativas de prevenção à violência,
com reinserção de pessoas que cumprem Oll
cumpr'iram pena e inclusão social att'avés da
economia solidária (saiba mais. sobre economia
s,olidáriae desenvolvime.ntolocal na página 4),
A ideia é construir uma política de segurança
pública que invista na participação comunitária,
na prov,ençãoe .no policiame.nto de qualidade E
com respeito aos direitos humanos, A economia
solidária faz parte dessa política para incentivar c
desenvolvimento de cada Território respeitandc
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 process.os contribuem para o
fortalecimento da comunidade como um coletivo
que reivindica seus direitos e cobra respostas às
suas
neces,sidades,
estimulando
a
autoorganizaçào e a autogestão.
Os
Territórios
de Paz gaúchos
sélo:Umbu
(Alvorada);
Damé
(Bagé»;
VHa
.4.nair
(Cacho,eiri nha);
Gl1ajuvü'às
(Canoas);
Pl1rql1€
Primavera
(Esteio);
RindJo
da
l\>ladl1len{j
(Gravatc1i); Cohab SC1l1tCl Rib1 (Gucnbtl); (Sl1nt,c
Afonso
(Novo
Hamburgo};
Sl1ntos
Dumont
(P;elotas); Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheir,c
e Restinge1
(Porto
Al,egr,e);
Vicentine1
(Sék
Leopoldo); Gremde Vargas (Sapucail1) e Augustll,S
(l/ia
o),

ma
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H·lstána
A Vila Damé é uma das. maiores, comunidades
Conhecida como "Rainha da Fronteira", a
cidade de Bagé foi fundada em 1846. Destaca-se do fillnicípio. Abriga, aproximadamente, quatro
pela cr-iação de gado e de equinos, (eSpecialmente mil habitantes. Embora seu l'eflistro legal date de
o Puro Sangue Inglês}, e pela produção de ca.me, 1940, por meio de pesquisas, e relatos de antigos
famosa internacionalmente. A região onde ela momdores, estima-se que a Vila Damé tenha mais
de cem anos de existência. Seu nome vem de uma
hoje se localiza foi cenário de eventos históricos
importantíssimos., como a resistência dos índios fazenda que existiu no seu atual território.
Seus prtmeiros habitantes viviam em pequenos
charrua, comandados por Sepé Tiara,ju, frente às
coroas portuguesa G espanhola, em 1752; e a sítios, sem infraestrutUl"a básica, como água, luz e
comerciais
próximos.
A
prodamação da República Riograndense pelo estabelecimentos
General Antônio de Souza Neto, após violenta referência econômica era o trabalho na produção
de 'tijolos, e a coleta de lenha e madeira para os
batalha, em 1836.
Na virada do século XIX para o X.X, Bagé ..fomos das. olarias. Outra atividade econômica
apresentáva considerável urbanização. Foi a importante eram as fercarias e a prestação de
serviços.de alambrador em fazendas próximas..
primeira cidade do Rio Grande do Sul e terceira
Por motivos caracteristicamente culturais, os
do Brasil (depois de Campos/RJ e Juiz de Forat
Iv1G)
a ter energia elétrica. Havia festas
moradores da localidade mantive.ram o costume
imponentes,
corridas de cavalos, comércio de criar animais, como cachorros, suínos, cavalos,
desenvolvido, inclusive de importados. Com o carneiros e aves. A não existência de cercamento,
passar dos anos, a situação se alterou llm ponco, e até o momento, em muitas moradias não pemi.ite
hqje, toda a Metade Sul do estado, onde está prese!'var os animais adequadamente denl:r'o das
Bagé, compõe uma das regiões de menor propriedades. A criação de cavalos per.mite o
trabalho com frete, uma fonte alternativa de
crês,cimento no país, segundo dados da Fundação
renda
às fam.ilias,.
Getúlio Vargas.

Moradia na Vila Damé: a cultura local r;emonta bastante aos costumes do interior do estado, como a criação de animais,
por ex.emplo (como pode-se v,er na foto, abaixo à direita, o cachorro}. O núcl,eo familiar qu,e presta seNiços ou tem
conf?eômento de um trabalho ,espedfico também é uma caracteristica comum na Vi/a, semelhant,e a hábitos int,erioranos.
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Como estão Bagé e a Vila Damé
Bagé tem 112.550 habitantes e 84% da
população vive nas áreas urbanas, s.egundo o
IBGE. A população jovem (15 de 29 anos) é
171Yo. Eslá situada na charnada Metade Sul do
estado, mais especificamente, na região da
Campanha, e está a 373 krn de Porto Alegre.
Sua conformação
atual
é produto
do
desmembramento de Candiota, Hulha Negm e
Acegu.á,qne se tornaram municípios autônomos
Bagé, como a maioria das gmndes cidades
gaúchas, aCllmula problemas ambientais e
sociais, comunidades em situação de risco,
problemas de i nfraestrl1ltura, saneamento, de
desemprega e exclusão sociaL Ass.ím, a cidade
convive com a violência. Segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública do Governo do
Estado, em 2010, ocorreram 7 casos de
homicídio e um cas.o de latrocínio na cidade. No
estada, esse número foi de 15,9 para cada 100
mil habitantes.
A Prefeítllra assinou convênio com a União
para, em conjunto, implantar llll1a política
alternativa de segurança pública, através do
Pronasci e da constituição da Sistema Único de
Segurança Pública. Foi criado o Gabinete de

Gestão
Integrada
Municipal
(GGIM}, sob
coordenação do prefeito Dudu Colombo, com a
finalidade de executar as ações do Pronasci.
A Vila Damé é uma área de ação do projeto
"Economia Solidária na Prevenção à Violência no
RS", e aprosentamuitas
insuficiências. Não há
saneamento básico, o comércio limita-se ao gênero
alimentício, praticamente, e o transporte coletivo,
embora tenha melhorado, ainda não atende
adequadamente os moradores e moradoras.
A comunidade sente muita falta de :timespaço de
convNio, para reuniões e eventos festivos. Houve
algumas melho.ms importantes, como na coleta de
lixo e no eRAS (Centro de Referência de Assistência
Social), que agora está mais integrado
à
comu.nidade e tem contribuido mais desde que
houve contratações. de novos profissionais. i!..
Associação
de
Moradores
também
procura
fortalecer os laços comunitários entre as pess.oas.
Trinta e quatro jovens participaram do proj eto
"Economia Solidária na Prevenção da Violência no
RS". Onze deles integmrão a padaria comunitária,
que vem sendo conslruída. Os demais s.emo
incluídos
num
dos
cinco
empreendimentos
s.olidários que
compõem
o Complexo
de
Empreend.imentos de Economia Popular Solidácia
Km 21, coordenado pela Prefeitura de Bagé.
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Economia Solidária e Desenvolvimento Local
A Economia Solidária propõe
urna nova forroa de organizar o
trabalho ,as
re Iações
de
produção e o consumo. Sem ter
como objetivo o lucro de
poucos, favorece o bem-estar
de
trabalhadores(asl.
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
igualme.nte por todos os que
participam.
O prQjeto Economia Solidária
na Prevenção à Violência no Rio
Grande do Sul" propõe que a
economia
solidária
também
pode ser
um instromento
poderoso de desenvolvimento
locaL E o que isso si'9ni.fica?
A
Econü.mia
Solidá:t"ia,
gerando
trabalho
para
as
pessoas de um bairro ou região,
contribui para que elas passem .a contar com uma renda,
utilizem serviços e comércio em
locais
próximos
à
sua
residência, 'e que não pt'lecisem
sair de sua região para ir
t.rabalharem lugares dlstant·es.
Também favorece a que grupos
diferentes
se articulem na
construção
de um projeto
comum.
U

o que

Assim, a vida da própria
comunidade se dinamiza. A
organização
permanente
da
popula,çãotoma-a
mais forte
paraexi.gir do poder públiç.o a
.garantia de s,eus direitos (como
transporte,
saúde
e
saneamento, por exemplo). Isso
porque, entre outras razões, o
bairro deixa de ser apenas um
lugar só para onde as pessoas
v,oltam para descâ.nsar, mas
onde ·elas podem construirtodCl
o seu dia, incluindo o seu
trabalho e o seu laz·er. A
comunidade fica fortalecida.

Feira de Economia Solidária
que ocorreu em Porto Alegre

é Guayí?

E
umaorganizaçã,o
da
s,Qciedade civil de int,eresse
público (oscip), que desenvolve
prqjetos
comlIDi.tários
,e
parcerias
na
execução
de
políticas públicas em diversas
áreas. e com diversos .segme.ntos

da
população,
buscando
fortalecer
os
la·ços
de
solidarledade entre as pessoas
para a sua autoorganização e
para a mu-dança sociaL O nome
Guayí vem do idioma guarani,
e significa "semente".
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