
 

 A Lomba do Pinheiro constituem um dos 16 

Territórios de Paz do Rio Grande do Sul (veja abaixo 

quais são). Eles fazem parte do PRONASCI, o Progra-

ma 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 Econo-

mia 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 econo-

mia 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 res-

peito 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 cur-

sos de capacitação técnica. Também incluem a elabo-

ração 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 for-

talecimento da comunidade como um coletivo que rei-

vindica seus direitos e cobra respostas às suas necessi-

dades, estimulando a auto-organização 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). 
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  Inicialmente, a região onde atualmente se 

localiza o bairro Lomba do Pinheiro estava dividida 

em grandes extensões de terras, pertencentes a famí-

lias de origem portuguesa, que cultivavam a terra e 

criavam animais. Um deles, morador dos mais anti-

gos da região, o comerciante João de Oliveira Re-

mião, deu seu nome à principal rua do bairro. 

 Até início da década de 1940, o bairro Lom-

ba do Pinheiro manteve caraterísticas rurais, e seus 

moradores comercializavam hortifrutigranjeiros no 

Centro da cidade. Também existiam na região os 

tambos de leite, que abasteciam o bairro e as regiões 

mais próximas. 

 Aos poucos, as fazendas e os sítios foram 

sendo divididos com vendas de lotes aqui e ali, cuja 

maioria do parcelamento do solo era proveniente da 

promoção de loteamentos irregulares em grandes 

glebas e, em pequena parte de ocupação espontânea. 

Os proprietários parcelavam o solo em desacordo 

com as Leis municipais, aumentando as dificulda-

des referentes à educação, à saúde e ao transporte 

coletivo. Através deste panorama, houve uma cres-

cente falta de infraestrutura na região, fazendo com 

que pessoas se aglomerassem em vilas completa-

mente vulneráveis e sem acesso aos direitos básicos 

da população.  

 m 1964, o próprio município instalou algu-

mas famílias provenientes de remoções, como é o 

caso da Vila Mapa I, na parada quatro, cujo nome 

foi dado em homenagem ao M.A.P.A. - Movimento 

Assistencial de Porto Alegre – dirigido pela 1ª Da-

ma do Município da época, objetivando suprir a de-

ficiência de habitação na cidade.  

 A partir da década de 1970 inicia-se um pro-

cesso irreversível de ocupação gradativa, que resul-

tou no surgimento de novos núcleos habitacionais, 

como por exemplo, a Vila Esmeralda, um dos pri-

meiros da região. Essa realidade se acentuou a partir 

de 1984 quando um grande número de famílias diri-

giu-se para a Lomba do Pinheiro, disputando um 

lugar para morar e assim, acentuando as dificulda-

des básicas de sobrevivência.   

 Em 1987 foi instituído pela ONU – Organi-

zações das Nações Unidas – o Ano Internacional da 

Moradia, culminando nas principais metrópoles do 

país, um movimento organizado de ocupação de 

áreas urbanas. Na Lomba do Pinheiro, não foi dife-

rente e várias vilas foram constituídas a partir des-

sas ocupações.  Entre as principais estão: o Recreio 

da Divisa, Vila 1ª de Maio, Nova Serra Verde, 

Quinta do Portal, Elo Dourado, entre outras, acentu-

ando-se, com isso, os bolsões de miséria.  

 No ano de 1992, por meio da lei Estadual nº 

9.641, oficializou-se a permuta de áreas entre os 

municípios de Viamão e Porto Alegre de forma a 

incorporar um território que, de fato, se vinculava 

ao segundo. Nesta mesma lei foi alterada a denomi-

nação da Vila Santa Catarina, anexada a Porto Ale-

gre, para Vila Bonsucesso. Em 1997, através da lei 

nº 7.954, era criado, oficialmente, o Bairro Lomba 

do Pinheiro, que se situa no extremo leste da cidade, 

na fronteira com Viamão.  

  Lomba do Pinheiro é reconhecida por sua 

organização comunitária e popular. Nesse protago-

nismo encabeçado por diversas lideranças, através 

das associações de moradores, Conselho Popular, 

Conselho Distrital de Saúde, CORAS, Orçamento 

Participativo, Fóruns de Participação, foram sendo 

conquistados os equipamentos e serviços públicos.  

Em 1992, foi criado o Conselho Popular da Lomba. 

Assim, as melhorias existentes na região, são frutos 

da articulação participativa desses agentes sociais.  
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Território de Paz Lomba do Pinheiro—Porto Alegre 

  O Território de Paz Lomba do Pinheiro fica na 

região 4 do Orçamento Participativo. Tem cerca de 62 

mil habitantes, aproximadamente 4,4% da população da 

capital (com 48,7% de homens e 51,3% de mulheres). 

Os jovens (menos de 29 anos) são em torno de 53%. A 

Lomba do Pinheiro é reconhecida como bairro desde 

1997.  

 A Lomba, como a maioria dos bairros da capi-

tal, tem crescimento urbano acelerado, problemas ambi-

entais e sociais, comunidade em situação de risco, ocu-

pação irregular de área, problemas de infraestrutura, sa-

neamento, desemprego, exclusão social e situação de 

violência. Segundo estudo realizado pelo Núcleo de Pre-

venção à Violência, Segurança e Direitos Humanos da 

Guayí, em 2010, na região Lomba do Pinheiro, ocorre-

ram 5,5% dos homicídios da capital, e em 2011, 10,7 %. 

Ano passado, em Porto Alegre, ocorreram 28,5 homicí-

dios por 100 mil habitantes e na Região Lomba do Pi-

nheiro ocorreram 49,7 homicídios por 100 mil habitan-

tes. 

Em 2007, o mu-

nicípio assinou 

convênio com o 

Governo Federal 

(Ministério da 

Justiça) para a 

execução do Pro-

grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI).  A Lomba do Pinheiro foi escolhida co-

mo um “Território de Paz”. Em junho de 2009, o Presi-

dente Lula lançou oficialmente o PRONASCI no estado 

em Porto Alegre.  

 Os projetos do PRONASCI no Território de Paz 

da Lomba do Pinheiro tem um espaço importante de 

discussão, monitoramento e avaliação no Fórum Regio-

nal de Justiça e Segurança da Região Lomba do Pi-

nheiro. O Fórum faz parte do Conselho Municipal de 

Justiça e Segurança da Capital, que possui 17 Fóruns 

Regionais e, em cada região, Conselhos Comunitários. 

 Entre os serviços existentes no Território estão: 

Posto de Saúde; Escolas Estaduais e Municipais de 1º 

Grau; Centro Administrativo Regional da Prefeitura; 

Serviço Municipal de Limpeza Urbana; Abrigo Munici-

pal;  CRAS; Policiamento Comunitário e Conselho Tu-

telar. Os projetos sociais, entre outros, citamos a Escoli-

nha de Futebol, Justiça Restaurativa, Jovem Aprendiz, 

Telecentros, Museu Comunitário, Biblioteca Popular, 

Oficinas para Jovens e Curso de Música.  

Lomba do Pinheiro, um dos Territó-

rios de Paz de Porto Alegre 

PRONASCI no Território:  

Capacitação dos agentes de saúde/PSF 

(Programa Saúde da Família); 

Projeto Esporte e Lazer na Comunidade – PELC; 

Modernização das áreas operacionais e patrulha-

mento da Guarda Metropolitana; 

Mulheres da Paz:  

Protejo; 

Justiça Comunitária, executada pelo CPCA; 

O Projeto Economia Solidária na Prevenção à Vio-

Discussão do Projeto no Fórum 

Regional de Justiça e Segurança da 

Lomba 
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 A Economia Solidária 

propõe uma nova forma de 

organizar o trabalho, as rela-

ções de produção e o consu-

mo. Sem ter como objetivo o 

lucro de poucos, favorece o 

bem-estar de trabalhadores

(as), consumidores(as) e ci-

dadãos(ãs). É um modelo de 

economia que produz e co-

mercializa a partir de princí-

pios de solidariedade e de 

autogestão – ou seja, traba-

lho organizado igualmente 

por todos os que participam. 

 O projeto “Economia 

Solidária na Prevenção à Vio-

lência no Rio 

Grande do 

Sul”, propõe 

que a econo-

mia solidária 

também pode 

ser um instru-

mento podero-

so de desen-

volvimento lo-

cal. E o que 

isso significa? 

 A Economia Solidária, 

gerando trabalho para as 

pessoas de um território, con-

tribui para que elas passem a 

contar com uma renda, preci-

sem de serviços e comércio 

em locais próximos à sua re-

sidência, e mais: que não 

precisem sair de sua região 

para ir trabalhar em lugares 

distantes. Significa também,  

articulação das potencialida-

des dos diferentes segmentos 

na construção de um projeto 

comum. 

 Assim, a vida da própria 

comunidade se dinamiza. A or-

ganização permanente da popu-

lação torna-a mais forte para 

exigir do poder público a garan-

tia de seus direitos 

(como transporte, 

saúde e sanea-

mento, por exem-

plo). Isso porque, 

entre outras ra-

zões, o bairro dei-

xa de ser apenas 

um lugar só para 

onde as pessoas 

voltam para des-

cansar, mas onde 

elas podem construir todo o seu 

dia, incluindo o seu trabalho e o 

seu lazer. A comunidade fica 

fortalecida. 
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Economia Solidária e Desenvolvimento Local 

Feira Economia Solidária—
Santa Maria—Brasil Local—

Economia Feminista 

EES:  Companhia do Fuxico 

 A Companhia do Fuxico é o 

empreendimento  apoiado pelo 

projeto “Economia Solidária na 

Prevenção à Violência” na Lomba 

do Pinheiro, sendo composto por  

mulheres, com a finalidade de de-

senvolver trabalho e renda, atra-

vés da oferta de produtos e servi-

ços no campo do artesanato e da 

confecção. O empreendimento é 

estruturado a partir dos princípios 

da economia solidária, consideran-

do os valores da autogestão e auto

-organização e está sendo fortale-

cido através de um processo parti-

cipativo. As mulheres integrantes 

do Grupo, com a consultoria da 

Guayí, estão definindo a sua orga-

nização, gestão, produção, plano 

de sustentabilidade e acordo de 

funcionamento.  

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”. 
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