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Ecol.loInia Solidliria na Preven~ao a Violencia
Rincao da Madalena e urn dos 16 Territ6rios de
Paz do Rio Grande do SuI (veja abaixo quais s13.o).
Eles fazem parte do PRONASC!, 0 Programa
Nacional de Seguran9a Publica com Cidadania do
Ministerio da ]usti9a.
o projeto Economia Solidaria na PreVen913.Oa
Viol€mcia no Rio Grande do SuI e realizado pela
Guayi (conhe9a a Guayi na pagina 4) nesses
Territ6rios 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 preVen913.Oa viol€mcia,
com reinser9ao de pessoas que cumprem ou
cumpriram pena e inclusao social atraves da
economia solidaria (saiba mais sobre economia
solidaria e desenvolvimento local na pagina 4).
A ideia e construir uma politic a de seguran9a
publica que invista na participa913.Ocomunitaria,
na preVen913.Oe no policiamento de qualidade e
com respeito aos direitos humanos. A economia
solidaria faz parte dessa politica para incentivar 0
desenvolvimento de cada Territ6rio respeitando
seu potencial.

As atividades estao voltadas a oficinas e cursos
de capacita913.O tecnica.
Tambem incluem a
elabora913.o coletiva
de
urn
Plano
de
Desenvolvimento Local, a cria913.Ode urn Conselho
Comunitario, a articula9ao de parcerias
com
prefeituras e 6rgaos do sistema de justi9a e policia,
eo apoio a iniciativas economicas 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-organiza9ao
e a autogest13.o.
Os
Territ6rios
de Paz gauchos sao:
(Alvorada);
Dame
(Bage);
Vila

Umbu
Anair

(Cachoeirinha);
Guajuviras
(Canoas);
Parque
Primavera
(Esteio);
Rincao
da
Madalena
(Gravataf); Cohab Santa Rita (Guaiba); (Santo
Afonso
(Novo
Hamburgo);
Santos
Dumont
(Pelotas); Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro
e Restinga
(Porto
Alegre);
Vicentina
(Sao
Leopolda); Grande Vargas (Sapucaia) e Augustas
(Viamao).
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Historia ...
Na noite chuvosa e fria do dia 23 de junho de
1991, a prefeitura removeu mais de 100 familias
que haviam ocupado urn campo no bairro Morada
do vale no municipio de Gravatai. Os moradores
con tam que ficaram
apavorados
quando
os
caminhoes afastaram-se da parte urbanizada da
cidade e percorreram
uma estrada escura. As
familias viram-se largadas no meio do mato, no
escuro, numa noite de frio e chuva. Estavam no
Rincao da Madalena.
Com lonas
doadas
pela
Brigada
Militar,
abrigaram-se em barracas improvisadas que, por
cerca de urn ano, serviram de residencia para 3 ou'
4 familias em cada uma. As pessoas preparavam
suas refei<;oes e faziam sua higiene pessoal no
ginasio conhecido como Aldeiao. Somente dois
meses depois da chegada das familias, a Prefeitura
doou materiais
com os quais os moradores
puderam construir urn pavilhao com banheiros e
uma cozinha comunitaria. Para lavar roupas, era
necessario ir ate 0 rio GravataL pois 0 numero de
tanques era insuficiente.
Foi montada uma Radio Comunitaria, que dava
informes e promovia 0 entretenimento. Ao raiar do
dial os membros da Radio acordavam as pessoas e
lhes ofereciam musicas. Era uma 6tima maneira
de partir para urn dia de trabalho,
que ja
come<;ava dificiL com 0 deslocamento a pe ate 0
centro da cidade. S6 em 1992 - a comunidade
conseguiu tres horarios de onibus por dia.
Ainda em 199L foi registrada a Associa<;ao de
Moradores, cuja sede funcionou naquele pavilhao
de madeira construido.
Chamava-se AMOVINC
(Associa<;ao dos
Moradores
da
Vila Nova
Conquista).
Aos poucos,
os terrenos
foram
demarcados
e as pessoas
construiam,
com
recursos pr6prios, suas casas. Em 1993, alguns
moradores,
representando
a
comunidade,
permaneceram permaneceram acampados durante

6 meses em frente a Prefeitura, para exigir
energia eletrica.
Em 1995, uma nova ocupa<;ao se fez no Rincao
da Madalena. A nova area passou a chamar-se
Nova
Esperan<;a.
Ainda
nesse
ano,
a
comunidade
conquistou 0 abastecimento
de
agua pela Corsan. Em 1996, ap6s muitas lutas,
mais horarios
de onibus.
Em 1997, foi
inaugurada a Creche Comunitaria: a Associa<;ao
de Moradores cedeu 0 espa<;o e a prefeitura
g,iil.rq.ntiua alimenta<;ao e disponibilizou a maode-obra.
Em 1998, atraves do Or<;amento Participativo,
a comunidade conquistou mais uma escola, a
Escola Municipal Nova Conquista. Em 2000, foi
implantado, atraves do programa Pr6-Guaiba, 0
esgotamento sanitario (pluvial).
Na area da saude, em 2002, a comunidade
passou a contar com urn trailer que ofere cia
servi<;os basicos. Em 2004, vieram os Agentes
de Saude. Como ainda nao existia urn posto,
eles usavam as dependencias da Associa<;ao de
Moradores/ Creche como base operacional. Em
2006, foi construido a Unidade Basica de Saude
Nova Conquista.

A escola e a Unidade
da Madalena

Basica de Saude que existem

no RinCQo

Durante todo esse tempo, 0 transporte publico
foi urn grande
problema.
A comunidade
protestou em varios momentos. Muitas vezes,
utilizava-se transporte irregular ate 0 centro da
cidade. A partir de 2010, 0 Rincao conquistou
mais horarios de onibus com intervalo de 30
minutos, minorando 0 problema durante 0 dia.
Porem, a popula<;ao ainda reclama que, no
inicio da noite, nao ha onibus.
o Rincao da Madalena e urn territ6rio
constituido a partir de uma longa caminhada de
luta por direitos basicos de uma comunidade
que assim tern afirmado a sua identidade, sua
cidadania e demonstrado seu valor.
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COInO estao Gravatai e
Gravatai tern 255 mil habitantes, configurandose como 0 sexto maior municipio do estado em
numero
de
habitantes.
Fica
na
regiao
metropolitana, a 22 km da capital, e foi fundada
ern 8 de abril de 1763, nove anos antes de Porto
Alegre. A cidade e urn importante polo industrial
destaca-se
a fabrica
da montadora
de
auto move is GM -, 0 que contribui para conferir a
Gravatai 0 posta de quarto maior PIE do Rio
Grande do SuI.
Gravatai como a maioria das cidades das
Regioes
Metropolitana
do Brasil teve
urn
crescim~nto urbano acelerado, acumula<;ao de·
problemas ambientais e sociais, comunidade em
situa<;ao de risco, ocupa<;ao irregular de area,
problemas
de
infraestrutura,
saneamento,
problemas
de desemprego
e exclusao social.
Neste quadro tern sido regra 0 crescimento da
viol€mcia devido
fragilidade destas popula<;oes.
Segundo dados da Secretaria
de Seguran<;a
Publica do Governo do Estado,
em 2010,
ocorreram
14,8 homicidiosllatrocinios
por 100
mil habitantes na cidade. No estado esse indice
foi de 15,9; e no total dos municipios da Regiao
Metropolitana
que esta no PRONASCI foi de
26,1. Mais: 199 gravataiense a cada 10 mil foram
vitimas de roubos e furtos, enquanto na Regiao
Metropolitana foram 283 e no Rio Grande do SuI,
210.
Em 2007, Gravatai passou a ser urn dos
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Rincao da Madalena

municipios
a assumir
0
compromisso
de
implantar, em conjunto com 0 estado e a Uniao,
uma politica alternativa de seguran<;a publica,
atraves das a<;oes do PRONASCI, acompanhandoa politica nacional de constitui<;ao do Sistema
Unico de Seguran<;a Publica. A Secretaria
Municipal de Assuntos de Seguran<;a Publica SMASP executa a politica municipal que conta
com a Guarda Municipal.
Para execu<;ao dos diferentes
projetos do
P,RONASCI, que envolve a<;oes da policia, da
Guarda Municipal e de muitas areas do governo,
o municipio conta com a Coordena<;ao Municipal
do PRONASCI e criou 0 Gabinete de Gestao
Integrada
Municipal
(GGIM), que
tern
a
participa<;ao de diversas secretarias, das policias
estadual
e federal
e da representac;ao
da
SUSEPE. 0 trabalho do GGIM e coordenar as
a<;oesdo PRONASCI e 0 desenvolvimento de seus
projetos no municipio. A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico e Turismo - SMDET
possui urn Departamento para 0 desenvolvimento
da politica municipal de economia solidaria.
Gravatai escolheu como Territorio de Paz 0
Rincao da Madalena, que compreende os bairros
Auxiliadora, Nova Conquista e Nova Esperan<;a,
somando cerca de 10.400 moradores. Os projetos
do PRONASCI no Territorio de Paz que estao em
execu<;ao sao: Mulheres da Paz, PROTEJO e
Economia Solidaria na Preven<;ao da Viol€mcia.
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- Existem varias historias que tentam esclarecer
a origem do nome do bairro, porem a mais
repetida conta que Madalena era 0 nome de uma
senhora muito caridosa que possuia uma casa ali,
e dedicava-se a cuidar de crianc;as abandonadas.
Na verdade, 0 bairro Rincao da Madalena nao
existe oficialmente, mas sim, os tres bairros:
Nova Conquista, Nova Esperanc;a e Auxiliadora.
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Ana 2007

Fonte: SSP/RS

Ano2008

Ana 2009

Ana 2010

Em
tupi-guarani,
0
nome
da
(uGravatahyU) significa Rio dos Gravatas.

cidade
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EconolDia Solidaria e DesenvolvilDento Local
A Economia Solidaria propoe
uma nova forma de organizar 0
trabalhoJ
as
rela<.;:oes
de
produ<.;:ao e 0 consumo. Sem ter
como
objetivo
0
lucro
de
poucoS favorece 0 bem-estar
de
trabalhadores(as)J
consumidores(as)
e cidadaos
(as). E urn modelo 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.
projeto
JJEconomia
Solidaria
na
Preven<.;:ao a
Viol€mcia no Rio Grande
do
SulJJ propoe que a economia
solidaria tambem pode ser urn
instrumento
poderoso
de
desenvolvimento
local. E 0 que
isso significa?
A
Economia
SolidariaJ
gerando
trabalho
para
as
pessoas
de
urn bairro
ou
regiaoJ contribui para que elas
passem
a contar
com uma
renda
utilizem
servi<.;:os e
comercio em locais proximos
sua
residerrciaJ
e que
nao
precisem
sair de sua regiao
para ir trabalhar
em lugares
distantes.
Tambem favorece a
que
grupos
diferentes
se
articulem na constru<.;:ao de urn
projeto comum.
J
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AssimJ a vida da propria
comunidade
se dinamiza.
A
organiza<.;:ao permanente
da
popula<.;:ao torna-a mais forte
para exigir do poder publico a
garantia
de
seus
direitos
(como
transporte
saude
e
saneamentoJ
por
exemplo).
Isso
porque
entre
outras
razoes 0 bairro deixa de ser
apenas urn lugar so para onde
.'
as
pessoas
volt am
para
descansarJ
mas
onde
elas
podem construir
todo 0 seu
dia, incluindo 0 seu trabalho e
o seu lazer. A comunidade fica
fortalecida.
J

J

J

da
sociedade
civil
de
interesse
publico (oscip t que desenvolve
projetos comunitarios e parcerias
na execu<.;:aode pollticas publicas
em diversas areas e com diversos
segmentos
da
popula<.;:ao
J

tern no Rincao
da Madalena

As a<.;:oesdesenvolvidas no
territorio de Paz Rincao da
Madalena
sac diversasJ
e
pretendem
envolver
urn
grande numero de pessoas
relacionando-se
com 0 que
ja existe no territorio.
No
atual momenta 0 que tern no
Rincao da Madalena e:·
J

• Projeto
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• 2 Escolas
Fundamental;

Feira
de
Economia
ocorreu em Porto Alegre
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Ensino

que

buscando
fortalecer
os la<.;:os
de
solidariedade
entre
as
pessoas
para
a
sua
autoorganiza<.;:ao
e
para
a
mudan<.;:a social.
nome Guayi
vem do idioma
guaraniJ
e
significa semente

°
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• Projeto
Economia
Solidaria na Preven<.;:ao da
Violencia no RS.

