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Boletim

Santo

onso

Territorio de Paz de Novo Ham.burgo

Eco.nom.ia Solidaria na Preven~ao it Violencia
Santo Afonso 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 Prevenc;;ao a
Viol€mcia no Rio Grande do SuI e realizado pela
Guayi (conhec;;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
prom over alternativas de preven<;ao a viol€mcia,
com reinserc;;ao de pessoas que cumprem ou
cumpriram pena e inclusao social atraves da
economia solidaria (saiba mais sobre economia
solid aria e desenvolvimento local na pagina 4).
A ideia e construir uma politic a de seguranc;;a
publica que invista na participac;;ao comunitaria,
na prevenc;;ao e no policiamento de qualidade e
com respeito aos direitos humanos. A economia
solidaria faz parte dessa politica para incentivar 0
desenvolvimento de cada Territorio respeitando
seu potencial.

As atividades estao voltadas a oficinas e cursos
de capacitac;;ao tecnica.
Tambem incluem a
elaborac;;ao
coletiva
de
urn
Plano
de
Desenvolvimento Local, a criac;;ao de urn Conselho
Comunitario, a articulac;;ao de parcerias
com
prefeituras e orgaos do sistema de justic;;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-organizac;;ao
e a autogestao.
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
Leopoldo); Grande Vargas (Sapucaia) e Augustas
(Viamao).
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Historia ...
Alguns dos fundadores do Clube Santo Monso,
os primeiros moradores, contam que area era urn
banhado que foi aterrado com sobras de couro dos
curtumes, e ocupada por familias que formaram 0
lot~amento da Acobasa (uma ocupa<;ao). Depois,
foi formada a cooperativa Palmeira e as demais
comunidades.
Nesta
epoca, ja havia muitas
empresas 0 local e a maioria do povo trabalhava
na industria do cal<;ado, vindos do exodo rural
intenso que nosso estado viveu nos anos 70.
Conforme relata do Sr. Clovis Tadeu Souza, que
nasceu e mora ha 55 anos no bairro, a primeira
escola da comunidade foi a Caldas Junior, e a
primeira igreja, a Sagrado Cora<;ao. A diversao, na
epoca, era assistir aos jogos de futebol no campo
do Santo Monso e tomar banho ou pes car na
"Prainha", pois a agua era limpa. Nao havia
infraestrutura
alguma: a agua era somente de
po<;o, nao havia linha de onibus. Em 1971, a
empresa
Hamburguesa
colocou
os primeiros
onibus a transitar dentro do bairro.
Dona Dila mora na Vila Palmeira ha 24 anos. Ela
relata que, mesmo com a constru<;ao do dique, nos
anos 70, as enchentes eram frequentes.
Numa
delas, ate 0 "Moveis Lider" foi carregado pelas
aguas. As maiores enchentes
aconteceram
em
1965 e 1982. A diversao costumava ser 0 CTG,
onde hoje e a escola Harry Roth, e os bares de
sinuca.
Dopa Rosa da Concei<;ao, moradora do bairro ha
30 anos, conta que a area era de pesca, nao havia
ruas, somente trilhas. Nao tinha luz nem esgoto.

A moradora
Andreia de Oliveira chegou
crian<;a ao local. As pessoas
entravam
no
banhado, marcavam seus terrenos e aterravam
com entulhos, restos de couros das empresas.
"Lembro que as pessoas e que faziam suas ruas,
compravam canos e colocavam", diz. "Naquele
tempo os caminh5es passavam e nos davam
aterro,
eles vinham de Porto Alegre. As
empresas de cal<;ado nos davam 0 resto do
couro".
o crescimento do bairro se deu com a vinda
cie~ novas empresas
e
com 0 aumento do
numero
de trabalhadores
que,
com seu
trabalho, constroem a riqueza do lugar, e suas
familias,
resultando
em
aumento
das
fabriquetas de cal<;ados, pequenos armazens e
paquenos negocios que contribuiram
para 0
desenvolvimento local. Em 1984 e 1985, fruto
da mobiliza<;ao comunitaria,
come<;aram as
melhorias no bairro com as ruas, posta de
saude, escolas e outros.O Santo Monso, pela
sua experiencia de luta comunitaria, contribuiu
muito com a organiza<;ao do movimento popular
em Novo Hamburgo e na regiao, inclusive com
a luta dos trabalhadores
das industrias
de
cal<;ado e com seu Sindicato.
A partir dos anos 90, os problemas crescem.
A polltica neoliberal gera 0 desemprego com a
falencia de varias empresas,
e a falta de
oportunidades,
principalmente
para os jovens,
aumentando
a vulnerabilidade
e a violencia.
Hoje, e uma comunidade que se reconstroi,
afirmando sua historia e encarando 0 futuro.
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CODlOestao Novo HaDlburgo e Santo Afonso
Novo. Hamburgo tern 238 mil habitantes, 52%
de mulheres e 48% de homens. A popula<;ao
jovem (15 de 29 anos) e 26%. A cidade nasceu da
imigra<;ao alema e, apas a emancipa<;ao, em 5 de
abrU de 1927, sua industrializa<;ao se acelerou:
NH se tornou urn dos palos economicos do Vale
do Sinos. Por muito tempo, a industria foi
formada principalmente
pela cadeia coureirocal<;adista, e a cidade e conhecida como "capital
nacional do cal<;ado".
Novo Hamburgo, como a maio ria das cidades
das regioes
metropolitana
do Brasil,
tern
crescimento urbano acelerado, acumula<;ao de
problemas ambientais e sociais, comunidade em
situa<;ao de risco, ocupa<;ao irregular de area,
problemas
de infraestrutura,
saneamento,
de
desemprego e exclusao social. Assim, tern sido
regra 0 crescimento da violencia. Segundo dados
da Secretaria de Seguranga Publica do Governo
do Estado, em 2010, ocorreram 15 homicidiosl
latrocinios por 100 mil habitantes na cidade. No
estado, esse indice foi de 15,9; e no total da
regiao metropolitana que esta no PRONASCI, foi
de 26,1. Mais: 223 novo-hamburguenses,
a cada
10 mil, foram vitimas de roubos e furtos,

a

Reuniao do Protejo, na prar;a pr6xima
"base do PRONASC]",
onde ocorrem reuni8es dos diversos projetos do PRONASC!
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enquanto na regiao metropolitana foram 283 e
no Rio Grande do SuI, 210.
A Secretaria
Municipal
de Seguran<;a e
Mobilidade Urbana (SESMUR) acompanha
a
politica do Governo Federal de constitui<;ao do
Sistema Unico de Seguranga Publica. Em 2007,
Novo Hamburgo assumiu 0 compromisso de
implantar, em conjunto com estado e Uniao, uma
politica alternativa de seguranga publica, atraves
do PRONASCI.
Para execu<;ao dos diferentes
projetos do
PRONASCI, 0 municipio criou, em 2006, 0
. Gabinete de Gestao Integrada Municipal (GGIM),
com a participa<;ao de diversas secretarias e das
policias estadual e federal. 0 trabalho do GGIM e
coordenar as agoes da seguran<;a publica e a
execugao dos projetos no municipio. Desde 2005,
NH tern urn Conselho Municipal de Defesa e
Seguran<;a da Comunidade, com representantes
de argaos publicos, sindicatos, e a participa<;ao
da Uniao de Associa<;oes Comunitarias. A politica
municipal de economia solidaria e coordenada
por Departamento
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento
Economico,
Trabalho,
Tecnologia e Turismo.

Novo Hamburgo escolheu como Territario de
Paz uma area que fica na regiao 4 do Or<;amento
Participativo
e
abriga
23
mil
novohamburguenses: alem do bairro Santo Afonso, as
vilas Campos, Odete, Medianeira,
Palmeira,
Marte, Marrocos, Loteamento Novo Na<;oes e
Kroeff'.
o que tern la:
- 1 UBS (Unidade Basica de Saude);
- 6 escolas municipais de en sino fundamental;
- 2 escolas de ensino medio (uma estadual e
uma municipal);
- Centro de Referencia de Assistencia Social
(CRAS);
- Sociedade de Assisitencia Social e Educacional
(SASE);
- Base do Pronasci, onde funcionam os projetos,
com boa infraestrutura, sendo referencia para os
moradores
na busca de informagoes
e de
servigos public os;
- Associag5es de Moradores nos bairros: Santo
Afonso, Vila Palmeira, Marrocos, Marte e Prado;
- Centro Marista Madre Regina;
- Associa<;ao Beneficente
Floresta Imperial
(ABEFI), que desenvolve trabalhos nas areas de
artesanato,
costura,
padaria
comunitaria
e
oferece telecentro;
- Centro de Apoio a Meninos e Meninas e
Nucleo Amigo da Crian<;a;
- Escolinha de futebol no time do Santo Afonso.
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EconoDlia Solidaria e DesenvolviDlento Local
A Economia Solidaria prop6e
uma nova forma de organizar 0
trabalho,
as
relac;6es
de
produc;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 um modele de economia
que produz e comercializa
a
partir
de
principios
de
solidariedade e de autogestao ou seja, trabalho
organizado
igualmehte
por todos os que
participam.
o
projeto
"Economia
Solidaria
na
Prevenc;ao
a
Viol€mcia 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
pass em a contar
com uma
renda,
utilizem
servic;os
e
comercio em locais pr6ximos a
sua residencia,
e que nao
precis em sair de sua regiao
para ir trabalhar
em lug ares
distantes.
Tambem favorece a
que
grupos
diferentes
se
articulem na construc;ao de um
projeto comum.

o

que e Guayi?
E
uma
organizac;ao

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

Assim, a vida da pr6pria
comunidade
se dinamiza.
A
organizac;ao
permanente
da
populac;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 onde
as
pessoas
voJtam
para
descansar,
mas
onde
elas
podem construir
todo 0 seu
dia, incluindo 0 seu trabalhoe
o seu lazer. A comunidade fica
fortalecida.

Projetos do
PRONASeI
executados no
Territ6rio de Paz
Santo Monso:
As a<;;oes desenvolvidas
no territorio de Paz Santo
Afonso sac diversas, e
pretendern
envolver urn
grande
nurnero
de
pessoas.
No
atual
momenta as a<;;oes que
estao sendo desenvolvidas
sao:

Projeto
Esporte
e
Lazer
na
Cornunidade,
envolvendo 500 jovens;

Micro
Cultura;
Feira
de
Economia
ocorreu em Porto Alegre

Solidaria

da

que

buscando
fortalecer
os lac;os
de
solidariedade
entre
as
pessoas
para
a
sua
autoorganizac;ao
e
para
a
mudanc;a social. 0 nome Guayi
vem do idioma
guarani,
e
significa "semente".
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Projetos

Posto
Movel
Cornunitario do 3Q BPM;
- Econornia Solidaria na
Preven<;;ao a Violencia,
executado pela Guayi;
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