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Territorio de Paz de Porto Alegre

EconoInia Solidaria na Preven~ao a Violencia
A Restinga e urn dos 16 Territorios de Paz do

Rio Grande do SuI (veja abaixo quais sao). Eles
fazem parte do PRONASCI, 0 Programa Nacional
de Seguran<;a Publica com Cidadania do
Ministerio da ]usti<;a.

o projeto Economia Solidaria na Preven<;ao a
Viol€mcia no Rio Grande do SuI e realizado pela
Guayi (conhe<;a a Guayi na pagina 4) nesses
Territorios 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 preven<;ao a viol€mcia,
com reinser<;ao 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 seguran<;a
publica que invista na participa<;ao comunitaria,
na preven<;ao e no policiamento de qualidade e
com respeito aos direitos humanos. A economia
solidaria faz parte dessa politic a para incentivar 0

desenvolvimento de cada Territorio respeitando
seu potencial.

As atividades estao voltadas a oficinas e cursos
de capacita<;ao tecnica. Tambem incluem a
elabora<;ao coletiva de urn Plano de
Desenvolvimento Local, a cria<;ao de urn Conselho
Comunitario, a articula<;ao de parcerias com
prefeituras e orgaos do sistema de justi<;a e policia,
e 0 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-organiza<;ao
e a autogestao.

as Territ6rios de Paz gauchos sao: Umbu
(Alvorada); Dame (Bage); Vila Anair
(Cachoeirinha); Guajuviras (Canoas); Parque
Primavera (Esteio); Rincao da Madalena
(Gravatai); Cohab Santa Rita (Guaiba); (Santo
Afonso (Novo Hamburgo); Santos Dumont
(Pelotas); Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro
e Restinga (Porto Alegre); Vicentina (So.a
Leopoldo); Grande Vargas (Sapucaia) e Augustas
(Viamao).
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Hist6ria ...
A comunidade da Restinga nasceu nos anos 60

de diversas ac;6es de remoc;ao de vilas de
ocupac;6es irregulares em regi6es mais centrais da
cidade, fruto do exodo rural e da exclusao social,
transferidas sem infraestrutura adequada, sem
transporte e nem servic;os publicos, sem direitos.
Nos anos 1970, 0 BNH ( Banco Nacional de
Habitac;ao) constroi loteamentos populares, mas
foi um periodo de poucos avanc;os da estrutura de
servic;os que qualificasse a regiao. No final da
decada, loteadores particulares iniciam a venda de
lotes, iniciando um processo mais intense de
ocupac;ao da regiao, sem planejamento e a
infraestrutura necessaria.

A partir dai, se inicia um crescimento
significativo da Comunidade da Restinga, sempre
marcada pela organizac;ao comunitaria e diversas
lutas por saneamento basico, transporte publico,
saude e educac;ao, com maior eco nos anos 80,
quando 0 pais vivia a efervescencia dos
movimentos sociais na luta por direitos e
democracia. Deste processo, a comunidade se
fortalece constituindo diversos movimentos
comunitarios, que se afirmam nos anos 90 atraves
do Orc;amento Participativo, conquistando
melhores condic;6es de moradia, transporte,
servic;os basicos de saude e educac;ao e,
principalmente, 0 reconhecimento como sujeitos
de sua propria historia. Ainda ha muita lua pela
frente, mas fica atraves do resgate da historia
desta comynidade, a certeza de que aqui reside
um povo que luta e vai atras de seus direitos, se
transformando numa referencia para a cidade.

"A solidariedade sempre foi marca da Restinga,
as pessoas se ajudam e acolhem", diz Dona Naura
Terezinha, do Barro Vermelho.,r

!
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Para Dona Marli, embora pessoas de fora as
vezes falassem com preconceito, encontrou
convivencia harmoniosa e vida comunitaria
ativa.

Seu Nelson Fagundes, da Restinga Velha,
motorista, conta que os onibus atolavam no
chao de terra batida. "Eram retirados por juntas
de bois." " Tudo era mato, tinha ate caminhada
noturna de lampiao", completa Seu Pedro da
Silva, fundador da Associac;ao Comunitaria. E
Jose Lindomar Kuppe, 0 Zezinho, da Caixa
D'agua, tambem fala: "Era um lodac;al, sern
acesso viario, e tinha tiroteios".

Nos anos 80, 0 Clube de Maes surgiu e
passou a realizar eventos e ac;6es sociais. Fazia
feiras com 0 que produziam: artesanato,
ceramica, bonecas. Salete Silveira Pinto do
Barro Vermelho, era uma das integrantes. "Esta
comunidade se desenvolveu grac;as a dedicac;ao
de pessoas que tinham muita garra para lutar",
diz ela.

Janetinha (Dona Janete de Oliveira) e uma
dessas. Foi dele gada e conselheira do OF, tern
muita identidade com as raizes da comunidade,
mas gostaria que 0 conjunto participasse mais.

Guaneci Avila acredita que e precise investir
em urbanismo, para que 0 bairro nao seja s6 urn
aglomerado de condominios.

"0 bairro ainda necessita de uma Unidade de
Saude", destaca Seu Pedro, indicando que ainda
ha muito por que lutar. Dona Zeli concorda: "A
chegada do hospital vai melhorar muito".

Juquinha (Jorge Cristiano) nasceu na
Restinga, e acha que as ac;6es sociais
incentivam a garotada a melhorar de vida ease
interessar pela comunidade. Que essas
sementes floresc;am!

Mestre Borel: Orgulho da Restinga
Mestre Borel faleceu dia 4 de julho deste ano,

aos 85 anos. Morador da Restinga desde 1980,
pesquisador e escritor,
era um dos maiores
conhecedores da
hist6ria e da cultura
afro-brasileiras, e icone
da resistencia negra
no Rio Grande do SuI.
Nosso boletim foi um
dos ultimos a
entrevista-lo. Ele
falou da importancia I
de politic as publicas f \,
efetivas de habitac;ao, e de fortalecer a
identidade cultural da Restinga para 0
desenvolvimento comunitario e a autonomia. A
luta de Mestre Borel e um exemplo e uma
inspirac;ao para continuarmos lutando sempre.
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Como esta a Restinga

, A Restinga fica ao suI da cidade na regiao 08
do on;:amento Participativo e atualmente e
constituida por mais de vinte comunidades, entre
elas: Aboli<;:ao, Barro Vermelho, Caixa D'Agua,
Castelo, Chacara Pedroso, Chacara do Banco,
Flor da Restinga, Mariana, Pitinga, Santa Rita,
entre outras. Segundo dados do IBGE - Censo de
2000, 0 bairro possui mais de 53 mil habitantes,
48% da popula<;:ao e homem e 52% e mulher, em'
torno de 4% da popula<;:ao da capital, com area
de 38,56 km2, representa 8,10% da area do
municipio, sendo sua densidade demografica de
1.394,29 habitantes por km2• Segundo lideran<;:as
comunitarias, atualmente, a popula<;:ao da
Restinga passa de 80 mil habitantes.

De acordo com 0 recorte desenvolvido pelo
Ministerio da ]usti<;:a em conjunto com 0
municipio de Porto Alegre, 0 territorio de paz
esta todo localizado na regiao da Restinga Velha,
e abrange as comunidades da Aboli<;:ao, Barro
Vermelho, Caixa D'Agua e Chacara do Banco.

A Comunidade da Restinga e marcada por luta
e mobiliza<;:aosocial. Sua popula<;:ao esta entre as
que mais demandas ofere cern ao Or<;:amento
Participativo. Apesar das conquistas, muitas lutas
estao em andamento. 0 transporte publico e urn
problema grave e que afeta bastante a popula<;:ao
desta regiao, visto que este transporte nao da
conta da quantidade de pessoas que nela reside.
E necessario a amplia<;:aoda educa<;:ao de en sino
medio e 0 ensino de jovens e adultos, tanto no
que tange a educa<;:ao basica ensino
fundamental e medio, quanta a amplia<;:ao de
a<;:oes educacionais que permitam a popula<;:ao
buscar urn processo de forma<;:ao mais tecnico.
Nesta area existe 0 Instituto Federal de
Educa<;:ao, CH~ncia e Tecnologia do RS, que
possui urn numero de vagas pequeno frente a
demanda 0 bairro possui.

Homicidios Porto Alegre e Restinga -
2007 - 2010

600 476 442
500 --3-77--

Este instituto esta sendo ampliado e tera uma
nova sede, localizada na regiao da 59 Unidade -
Complexo Industrial da Restinga. Na area da
saude, a Restinga necessita de mais espa<;:os de
atendimento basico de saude. Neste momenta
esta sendo construido urn Complexo do Hospital
~oinhos de Vento, que ira atender a popula<;:ao
da Restinga e do Extremo SuI, sendo em sua
totalidade atendimento ao SUS. Este complexo
tera tambem uma Escola Tecnica que forman~
profissionais para aturem em diversas areas da
saude.

Restinga, como a maioria dos bairros da
capital, tern crescimento urbano acelerado,
problemas ambientais e sociais, comunidade em
situa<;:ao de risco, ocupa<;:ao irregular de area,
problemas de infraestrutura, saneamento,
desemprego e exclusao social. A viol€mcia tern
crescido devido a fragilidade da popula<;:ao.
Segundo estudo realizado pelo Nucleo de
Preven<;:ao a Violencia, Seguran<;:a e Direitos
Humanos da Guayi, em 2009, na regiao Restinga,
ocorreram 7% dos hornicidios da capital, e em
2010, 6%. Ano passado, em Porto Alegre,
ocorreram 26,9 homicidios por 100 mil
habitantes e na Regiao Restinga ocorreram 35,4
homiddios por 100 mil habitantes.

Em 2007, 0 municipio assinou convenio com a
Governo Federal (Ministerio da ]usti<;:a) para a
execu<;:ao do Programa Nacional de Seguran<;:a
Publica com Cidadania (PRONASC!). Os projetos
do PRONASCI no Territorio de Paz da Restinga
tern urn espa<;:o importante de discussao,
monitoramento e avalia<;:ao no Forum Regional
de ]usti<;:a e Seguran<;:a da Regiao da Restinga. 0
Forum faz parte do Conselho Municipal de
]usti<;:a e Seguran<;:a da Capital, que possui 17
Foruns Regionais e, em cada regiao, Conselhos
Comunitarios.

http://www.guayi.org.br
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EconoDlia Solidaria e DesenvolviDlento Local
A Economia Solidaria prop6e

uma nova forma de organizar 0
trabalho, as rela<;6es de
produ<;ao e 0 consumo. Sem ter
como objetivo 0 lucro de
poucos, favorece 0 bem-estar
de trabalhadores(as),
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.

a projeto "Economia
Solidaria na Preven<;ao a
Vioh~ncia no Rio Grande do
SuI" prop6e que a economia
solidaria tambem pode ser urn
instrumento poderoso de
desenvolvimento local. E 0 que
isso significa?

A Economia Solidaria,
gerando trabalho para as
pessoas de urn bairro ou
regiao, contribui para que elas
passem a contar com uma
renda, utilizem servi<;os e
comercio em locais pr6ximos a
sua resigencia, 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.

o que e Guayi?
E uma organiza<;ao da

sociedade civil de interesse
publico (oscip), que desenvolve
projetos comunitarios e parcerias
na execu<;ao de politic as publicas
em diversas areas e com diversos
segmentos da popula<;ao,

Assim, a vida da pr6pria
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
saneamento, por exemplo).
Isso porque, entre outras
raz6es, 0 bairro deixa de ser
apenas urn lugar s6 para on de
as pessoas voltam para
descansar, mas onde elas
podem construir todo 0 seu
dia, incluindo 0 seu trabalho e
o seu lazer. A comunidade fica
fortalecida.

Feira de Economia Solid6.ria que
ocorreu em Porto Alegre

buscando fortalecer os la<;os
de solidariedade entre as
pessoas para a sua
autoorganiza<;ao e para a
mudan<;a social. a nome Guayi
vem do idioma guarani, e
significa "semente".
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PRONAseI no
Territorio da Restinga

As a<;6es desenvolvidas
no territorio de Paz da
Restinga totalizam 5
projetos. No atual
momenta as a<;6es que
estao sendo
desenvolvidas sao: PELC,
Mulheres da Paz e
Projeto Economia
Solidaria na Preven<;ao a
Violencia. 0 Protejo esta
em processo de sele<;ao
de 280 jovens, e em
rela<;ao a Policia
Comunitaria nao
possuimos informa<;6es
sobre 0 desenvolvimento
desta politica.

No mes de abril de
2011, houve a
apresenta<;ao destes
cinco projetos no
Seminario desenvolvido
pelo Forum Regional de
]usti<;a e Seguran<;a da
Restinga, que teve como
objetivo apresentar a
comunidade as a<;6es do
PRONASCI desenvolvidas
no Territorio de Paz, bem
como estabelecer uma
interface entre os
projetos, objetivando a
integraliza<;ao das a<;6es
e 0 melhor
desenvolvimento dos
projetos.

UAVI
DEMOCRACIA, PARTICIPACAO E SOLlDARIEDADE

p~
PROGRAWA MACKlHAL DE 5EGU~A POBUCA COM ClDADAHlA
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