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Guajuviras
Território de Paz de Canoas

Economia Solidária na Prevenção à Violência
Guajuviras é 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 autoorganização 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).

Guajuviras
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História .....
O bairro está localizado na parte noroeste da
cidade onde no passado existia a Fazenda Guajuviras (nome de uma árvore que era comum na região),
desapropriada pelo Governo em 1973, para a construção de conjunto habitacional, inicialmente chamado de Ildo Meneguetti.

Eram frequentes as assembleias deliberativas e reuniões com os órgãos do Estado, com público estimado entre 6 e 8 mil pessoas, representavam
momentos de tensão, por um lado com demonstração coletiva da vontade e necessidade de permanecer no local, e, por outro, apareciam os entendimentos e compreensões do processo diferenciados, difiEm 1987 um movimento comunitário de
luta pela moradia foi organizado na região metropo- cultando a unidade necessária.
litana de Porto Alegre, com ações em cidades como
São 25 anos de luta popular e comunitária,
Alvorada, Gravataí e Cachoeirinha. Resultou disto com conquistas ano a ano, como iluminação, saneas ocupações do Conamento, transporte, educação, saújunto Habitacional Umde, recuperação de áreas degradabu em Alvorada, da
das, revitalização de espaços púMorada do Vale I e II
blicos, regularização fundiária.
em Gravataí e Ildo MeEm 2009, o Guajuviras recebeu o
neguetti (Guajuviras)
Programa Nacional de Segurança
em Canoas.
Com Cidadania—PRONASCI,
com um conjunto de projetos soEm 17 de abril
1987—O início da história
ciais e comunitários, fomentando
de 1987 cerca de 2000
famílias ocuparam o Conjunto Residencial Guajuvi- o desenvolvimento local, o fortalecimento comunitário e a prevenção à violência.
ras, onde só existiam as casas e prédios há muito
tempo abandonados pela construtora, sem infraestrutura básica, como água e luz. Por meses, essas
famílias lutaram para consolidar o reconhecidos como moradores pela Prefeitura Municipal e COHAB
– RS - Cooperativa Habitacional do Estado.
No relato feito pelas moradoras e moradores, a consolidação do Guajuviras, representa uma
história de luta social e resistência para garantir a
moradia, a luz, água, transporte, escola, saúde.
Organizados através de coordenação por setores do bairro os ocupantes foram enfrentando as
dificuldades e se reconhecendo sujeitos de sua história, na medida em que negociavam com os órgãos
públicos e resolviam as questões de sobrevivência
imediata, como manter o emprego e ao mesmo tempo organizar a comunidade para o enfrentamento
das demandas diárias, como alimentação, assistência à saúde e garantia de frequência à escola num
local distante e cercado pelas forças policiais.

O Guajuviras é um território constituído a
partir de uma longa caminhada de luta por direitos
básicos de uma comunidade que assim tem afirmado a sua identidade, sua cidadania e demonstrado
seu valor. A comunidade do Guajuviras festeja suas
conquistas e melhorias e, continua suas lutas sociais, para o atendimento das demandas existentes.

1987— Formação do Guajuviras
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Território de Paz Guajuviras — Canoas

Canoas ....

habitantes (SSP/RS), houve uma redução de 24%
Canoas hoje tem 324 mil habitantes, 52% de em relação ao ano anterior. Mesmo assim os índices
são preocupantes, no estado esse índice foi de 15,9 e
mulheres e 48% de homens. A população jovem
(menos de 29 anos) é 49%. Canoas foi emancipado no total da Região Metropolitana que está no PRONASCI foi de 26,1.
em 1939 e seu nome tem origem da confecção de
O projeto CANOAS + SEGURA incorpora
canoas no início de seu povoamento. O município
possui o segundo maior PIB e a quarta maior popu- as ações do PRONASCI e é executado pela Secretalação do estado, constituindo-se em um polo de en- ria de Segurança Pública com Cidadania - SMSPC,
sino com uma universidade e dois centros universi- que conta com a Guarda Municipal, Observatório de
Segurança Pública, Central de Monitoramento Intetários.
Canoas como a maioria das cidades das Re- grado e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal
giões Metropolitana do Brasil teve um crescimento (GGIM). A Economia Solidária é executada pela
urbano acelerado, acumulação de problemas ambi- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através
entais e sociais, ocupação irregular de área, proble- de seu Departamento de Economia Solidária, que
conta com os Cenmas de infraestrutura, saneamento, desemprego e
tros Regionais de
exclusão social. Neste quadro tem sido regra altos
índices de violência devido à fragilidade destas po- Economia Solidária.
pulações. Em 2010, no primeiro
Atividades
Proj. Eco Solidária
na
Atividades
proj. Eco
ano de execução do PRONASCI,
Prevenção à Violência
Sol Prev. à Violência
com 25 homicídios por 100 mil
Guajuviras...
O Guajuvira abriga 40 mil
canoenses, 12% da população do
município e tem 55% dos moradores com menos de 30 anos. No bairro encontramos uma grande rede de organizações e entidades representativas, como
instituições religiosas, entidades assistenciais, grupos culturais, grupos de economia solidária, Rádio Comunitária e Jornal de Bairro. Estão presentes também, Postos de Saúde, Escolas, o Centro de Regional de Economia Solidária, CRAS,
Brigada Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal.
Dados do Observatório de Segurança Pública mostram
uma redução dos homicídios na região, entre 2009/2011, de
86% entre jovens de 15
a 24 anos e 40% no total
dos homicídios. O
“Território de Paz”, vem
mudando o bairro e o
tornando um lugar melhor para viver.

O PRONASCI ....
Os projetos e ações do PRONASCI
no Guajuviras:
1) Guarda Comunitária, com a
Ronda Escolar, que em 2012 fizeram 2.270 atendimentos:
2) Mulheres da Paz, com 2.423 pessoas atingidas em atividades do projeto:
3) Justiça Comunitária, 3.009 atendimentos e formação de 220 lideranças;
4) Casa das Juventudes – PROTEJO, com mais de 9 mil atendimentos no
Estúdio Popular de Música e capacitações em cultura digital
5) Agência Boa Noticia Guajuvi-

ras, em 2012, 72 jovens capacitados e
161 eventos com cobertura jornalística.
6) PELC, 1500 jovens/mês nas atividades de esportes coletivos, lutas, dança e
música;
7) Escola Aberta e o “Mais Educa-

ção”, média/mês de atendimento de
1800 pessoas.
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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
na construção de um projeto
comum.

Assim, a vida da própria
comunidade se dinamiza. A organização permanente da popuO projeto “Economia
lação torna-a mais forte para
Solidária na Prevenção à Vio- exigir do poder público a garanlência no Rio
tia de seus direitos
Grande do
(como transporte,
Feira Economia Solidária—
Santa Maria—Brasil Local—
Sul”, propõe
saúde e saneaEconomia Feminista
mento, por exemque a econoplo). Isso porque,
mia solidária
entre outras ratambém pode
zões, o bairro deiser um instruxa de ser apenas
mento poderoum lugar só para
so de desenonde as pessoas
volvimento lovoltam para descal. E o que
cansar, mas onde
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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GRUPO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO GUAJUVIRAS
Um grupo de 30 mulheres estão
participam da organização de um empreendimento econômico e solidário,
articulado e apoiado pelo projeto
“Economia Solidária na Prevenção à
Violência” da
EES Guajuviras
Guayí, com
a parceria do
Departamento de Economia Solidária
da SMD, da
SMDS da SMSPC. Esta proposta busca
desenvolver trabalho e renda, através
da oferta de produtos e serviços no
campo da confecção. O empreendimento é estruturado com os princípios da
economia solidária, com os valores da
autogestão e auto-organização e está
sendo organizado através de um processo participativo. O Grupo está funcionando no Centro Regional de Economia Solidária onde foi constituído, nesta
parceria, o Atelier de Costura, com móveis e máquinas de costuras oriundo do
projeto. As
mulheres,
Atelier de Costura
divididas em
dois grupos,
realizaram
dois Cursos
de Costura
Básica, um
oferecido
pela SMDS (PRONATEC) e outro oferecido pela Guayí, através de recursos do
projeto.
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