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Território de Paz de Esteio

Economia Solidária na Prevenção à Violência
A região da Primavera constituem 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 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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História .....
A região onde hoje se encontra Esteio no passado era a fazenda denominada Areião
do Meio. Em 1873, com a construção da linha férrea Porto Alegre e Novo Hamburgo, a fazenda de
propriedade da Baronesa de Gravataí é divida ao
meio e os operários fixam residência ao longo dos
trilhos, originando um pequeno vilarejo. O povoado começou a formar-se a partir da fazenda do
Areião do Meio, que mais tarde foi substituído por
"Esteio", porque o principal sustentáculo da ponte
sobre o arroio Sapucaia era um esteio de madeira de
lei. Inicialmente chamava-se "Ponte do Pau Fincado", depois "Ponte do Esteio". A ponte era utilizada
como ponto de referência. As pessoas diziam: "Vou
lá na Ponte do Esteio" ou "Fica perto do Esteio".
Foi assim que o nome da futura cidade vingou. Outra versão sobre o nome do município é de que o
local onde hoje é a refinaria Alberto Pasqualini abrigava um depósito de
esteios, na época obrigatória para a colocação de trilhos da ferrovia em construção.

atual município. Ainda na década de 30, As obras
de construção da rodovia estadual entre Porto Alegre e São Leopoldo renovam o impulso de crescimento e aceleram a urbanização de Esteio.

Na década de 50 inicia-se o movimento
emancipacionista do distrito de Esteio no município
de São Leopoldo. Em novembro de 1952, foi redigida a primeira convocação oficial do movimento
pró-emancipação de Esteio. Em 27 de novembro de
1952, reunidos no Clube do Comércio, os emancipacionistas organizam uma comissão responsável
por organizar os dados e documentos necessários
para requisitar a emancipação junto à Assembleia
Legislativa Estadual. No dia 24 de setembro, a Lei
Municipal 2.116 de São Leopoldo autoriza a realização de plebiscito para a emancipação de Esteio.
Em 8 de dezembro de 1953, em plesbiscito, o povo
de Esteio opta por concretizar o sonho de uma cidade independente.
Elevado à categoria
de município com a denominação de Esteio, pela Lei
Estadual n.º 2.520, de 15-12Em 1905, nasce a Es1954, desmembrado de São
tação da Estrada de
Leopoldo. Em 1954 é eleito
Ferro, obra que intensio primeiro prefeito e a priPonte
do
Esteio—Origem
fica a ocupação e atrai
meira câmera de vereadores.
do nome da cidade
novos moradores. MulEm 28 de fevereiro de 1955,
tiplicam-se as residênna então sede da Prefeitura
cias, comércios e ruas
Municipal, localizada em
do povoado. Posteriormente, a estação viria a ser
frente à praça do Expedicionário, autoridades estademolida para viabilizar as operações do Trensurb. duais e representantes do novo município consoliEm 1930, o engenheiro Ildo Meneghetti, em socie- dam a emancipação. O presidente da Câmara, Ilo
dade com Osvaldo Kroeff, funda a empresa Cia Ge- José de Albuquerque, realiza a declaração formal da
ral de Obras de Esteio Ltda., que compra terras e
instalação
comercializa lotes na região. Kroeff manteve sua
do municíporção entre a estrada de ferro e o Rio do Sinos.
pio, emposParte desta área corresponde atualmente ao Parque sando Aléde Exposições Assis Brasil.
cio Frainer
Em 24 de junho de 1940, foi lançada a pedra como priPrefeitura Municipal
fundamental da Igreja Matriz, com a criação da Pa- meiro prefeito.
róquia Imaculado. Coração de Maria, a Padroeira do
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Integrada Municipal (GGIM),
que tem a participação de diversas secretarias e das polícias
Esteio hoje tem 80 mil habitantes, 52% de mulheres e estadual e federal. A Secretaria
48% de homens. A população jovem (menos de 30 anos) é
de Ações de Segurança Pública
Apresentação projeto Gabinete
46%. Esteio como a maioria das cidades das Regiões Metroe Trânsito trata da politica muPrefeito Esteio Ago 10
politana do Brasil tem um crescimento urbano acelerado, acu- nicipal de segurança e a Secremulação de problemas ambientais e sociais, comunidade em
taria Municipal de Desenvolvisituação de risco, ocupação irregular de área, problemas de
mento Econômico e Social da economia solidária. Esteio tem o
infraestrutura, saneamento, problemas de desemprego e exclu- Fórum Gestor do PRONASCI e o Fórum Municipal de Presão social. Neste quadro tem sido regra o crescimento da vio- venção à Violência com Cidadania.
lência devido a fragilidade destas populações. Segundo dados
O TERRITÓRIO DE PAZ DA PRIMAVERA
da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, em
Esteio escolheu como Território de Paz a Primavera,
2011, ocorreram 13,7 homicídios/latrocínios por 100 mil habi- abrangendo as comunidades da Primavera, Votorantim, Três
tantes na cidade. No RS esse índice foi de 16,7. Mais: 356
Marias, Cruzeiro, Esperança, Vila Nova, Navegantes, São José
esteiense a cada 10 mil habitantes, foram vitimas de algum
e Pedreira .
tipo de furto ou roubo, enquanto no Estado esta taxa foi de
Entre os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal
221 gaúchos por 10 mil habitanjunto ao PRONASCI estão: Mulheres da Paz,
Homicídios/Latrocínios
tes.
Protejo, Academia da Guarda Municipal, JustiEsteio 2007 - 2011
Em 2007, Esteio passou 30
ça Comunitária, Praça da Juventude e PELC. E
24
21
19
25
a ser um dos municípios a assutambém está sendo executado, pela Guayí, o
20
13
11
mir o compromisso de implantar, 15
Projeto Economia Solidária na Prevenção à
10
5
em conjunto com o estado e a
Violência, que você conheceu melhor na capa
Fonte: SSP/RS
0
União, uma política alternativa
deste boletim. O território é composto por serAno
Ano
Ano
Ano
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
de segurança pública, através das
viços públicos de educação, saúde, assistência
ações do PRONASCI. . Para execução dos diferentes projetos, social e lazer. Os moradores das diversas comunidades tem sua
que envolve ações da polícia, da Guarda Municipal e de muitas própria identidade comunitária e o OP é um espaço de articulaáreas do governo; o município criou o Gabinete de Gestão
ção entre as comunidades.

Como estão Esteio a a Primavera

com a equipe multidisciplinar da Guayí, as ações que
visem à mobilização social para a conquista e afirmação da cidadania, promoção do “empoderamento” das
LIDÁRIA
mulheres, a prevenção e o enfrentamento à violência,
A Guayí, também executa o Projeto Mulheres
orientação da comunidade sobre os serviços da rede
da Paz da Prefeitura Municipal de Esteio no Território
do município como: bolsa família, escolas, creches,
da Paz da Primavera. As mulheres que fizeram curso
saúde, projetos sociais diversos.
de formação e participam do debate das politicas públiAtualmente a equipe responsável da Prefeitura
cas em diversas áreas, em conferência e eventos, além Municipal pelo Projeto, ligada a Secretaria Municipal de
de contribuírem, juntamente com a Prefeitura e os ser- Assistência Social e Coordenadoria da Mulher, juntaviços, com a construção de redes sociais para preven- mente com a Guayí, estão discutindo a continuidade
ção e enfrentamento à violência. O projeto é novo e
deste projeto, com a previsão da implantação da Casa
complexo e depende do envolvimento de todos. As
das Mulheres da Paz , para possibilitar a continuidade
mulheres do projeto estão organizadas por núcleos
das atividades das Mulheres junto a suas comunidades
territoriais, onde planejam e organizam, juntamente
e, a realização de processo de organização de grupos
de empreendimento econômicos e solidários, com possibilidade de geração trabalho e renda, com oferecimento de cursos de qualificação técnica, assessoramento para organização e gestão do empreendimento
e busca de mercado, com a avaliação das possibilidades do mecado público para impulsar os empreendimentos.

MULHERES DA PAZ E A ECONOMIA SO-
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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.

PLANO COMUNITÁRIO DE
PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO LOCAL
O PRONASCI com o
“Território de Paz” introduz uma proposta alternativa de segurança com
cidadania cujo os pilares centrais
são: o território, a comunidade e o
desenvolvimento local. O desenvolvimento local consiste em que, a comunidade, coletiva e conjuntamente,
produza estratégias e desenvolva
ações capazes de realizar mudanças, ampliando as oportunidades,
criando sustentabilidade e estabelecendo melhorarias das condições de
vida.
Em Esteio, a Guayí, com o

Reunião Comunitária — PCDL —
Comunidade da Pedreira

projeto Economia Solidária na Prevenção à Violência, em parceria com
a Prefeitura Municipal, através do
Projeto Mulheres da Paz, Coordenado pela Secretaria de Cidadania e
Assistência Social, organizou um
processo de reuniões comunitários
para discutir estratégias de prevenção à violência no Território de Paz,
elaborando o plano comunitário de
desenvolvimento local.

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
REALIZAÇÃO:
Guayí vem do idioma guarani, e significa “semente”.
Expediente: Guayí
Textos e Fotos: Wagner Moura, Brenner, Helena Bonumá, João Fontoura:
Edição e Revisão: Brenner, Wagner Moura e Helena Bonumá
Diagramação: Brenner
Reprodução: Veraz Comunicação

