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Santos Dumont
Territ6rio de Paz de Pelotas

ECOnoDliaSolidaria na Preven~ao a Violencia
A Umbu e um dos 16 Territorios de Paz do Rio

Grande do SuI (veja abaixo quais sao). Eles fazem
parte do PRONASC!, 0 Programa Nacional de
Seguranc;a Publica com Cidadania do Ministerio
daJustic;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
promover alternativas de prevenc;ao a violen cia,
com reinserc;8.o de pessoas que cumprem ou
cumpriram pena e inclus8.o social atraves da
economia solidaria (saiba mais sobre economia
solidaria 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;8.o 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;8.o tecnica. Tambem incluem a
elaborac;ao coletiva de um Plano de
Desenvolvimento Local, a criac;ao de um 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 um coletivo
que reivindica seus direitos e cobra respostas as
suas necessidades, estimulando a auto-organizac;8.o
e a autogest8.o.

Os Territ6rios de Paz gauchos siio: Umbu
(Alvorada); Dame (Bage); Vila Anair
(Cachoeirinha); Guajuviras (Canoas); Parque
Primavera (Esteio); Rinciio 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 (Siio
Leopoldo); Grande Vargas (Sapucaia) e Augustas
(Viamiio).
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Historia ...
Segundo relata de antigos moradores, no final

dos anos 50, terras que iam da Dom Joaquim ate 0
retiro foram doadas a prefeitura pela viuva de um
politico. Outro relata diz que, por exist€mcia do
presidio municipal ali, muitas familias come<;aram
a vir constituir suas moradias, haja vista que
tinham familiares naquela institui<;ao. Dai uma
hipotese de explica<;ao para 0 nome "Vila das
Corujas": as maes corujas vinham para perto de
seus filhos apenados.

No inicio, a comunidade enfrentou muitas
dificuldades, como falta de saneamento, de agua
encanada e de ilumina<;ao (era muito escuro, e ai.
ha outra' hipotese de explica<;ao para 0 nome da
vila). Existia apenas uma bica de agua. Para
organizar a comunidade para essas lutas, surgiu a
primeira associa<;ao de moradores do bairro, que
foi presidida por Felicissimo Pereira.

No ana de 1971, um fato inusitado marcou a
historia do bairro. A passagem de um forte tufao
levou os moradores a se organizarem em mutirao
para reconstruirem suas moradias. Na epoca, a
prefeitura cedeu lotes de terrenos a outras
familias que viviam em areas de alagamentos. Foi
quando 0 local ganhou ilumina<;ao e passou a
chamar-se oficialmente Vila Santos Dumont.
Segundo moradores, 0 nome se deve a
proximidade do aeroporto de Pelotas. Tambem
citam os prefeitos Francisco Louzada Alves da
Fonseca e Ari Alc€mtara como apoiadores do
surgimento daquela comunidade.

Hoje em dia, a associa<;ao de moradores, que ja
foi tao atuante, agora se en contra desativada. A
comunidade, entretanto, sente falta de uma
organiza<;ao para encaminhar as pautas e
necessidades do bairro, inclusive para lazer,
cultura e esportes - elementos importantes da
constru<;ao de uma verdadeira integra<;ao entre os
moradores.

Alias, 0 futebol e uma marca importante da
Santos Dumont. Diversas equipes ja
compuseram esse cenario, como Beleia Futebol
Clube, Uniao Tricolor, Sao Caetano, Roma,
Lazio, Penharol, Sociedade Esportiva e
Recreativa For<;aJovem e Santos Futebol Clube.

Outro aspecto cultural importante da
comunidade e 0 hip hop. A Santos Dumont
conta com diversos talentos nas areas de D],
MC, B-Boy e grafitagem. Sao sete grupos ao
todo: Feridos pelo Sistema; Meninos da
Periferia; Raciocinio Ativo; Mente Ativa;
Douglas Machado; Gera<;ao Sofrida; e Parceiros
do Rap. 0 even to cultural - 19 Festa Economia
Solidaria na Preven<;ao a Viol€mcia no RS - que
aconteceu em abril reuniu varios grupos de
Pelotas na Santos Dumont. Mas, infelizmente,
ha muitas dificuldades vivenciadas por esses
grupos, como a falta de incentivo, de apoio para
disponibilizar seu material, principalmente.
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COIDOestao Pelotas e Santos DUlDont
Pelotas tem 328 mil habitantes, 53% de

mulheres e 47% de homens, com 93% da
popula<;ao urbana. A popula<;ao jovem (15 de 29
anos) e 17%. Esta situado na regiao suI do
Estado e tornou-se municipio em 27 de junho de
1835. 0 nome "Pelotas" teve origem nas
embarca<;oes de varas de corticeira forradas de
couro, usadas para a travessia dos rios na epoca
das charqueadas. 0 municipio tem tradi<;ao na
cultura do pessego e aspargo. A produ<;ao do
leite e 0 grande destaque na pecuaria,
constituindo a maior bacia leiteira do Estado.

Pelotas como a maioria das grandes cidades.
gauchas acumula problemas ambientais e
sociais, comunidade em situa<;ao de risco,
problemas de infraestrutura, saneamento,
problemas de desemprego e exclusao social.
Neste quadro convive com 0 problema da
violencia devido a fragilidade destas popula<;oes.

Homicidios/Latrocinios • Pelotas
2007·2010
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A escolha da comunidade Santos Dumont como
Territ6rio de Paz para execu<;ao do projeto
"Economia Solidaria na Preven<;ao a Violencia"
ocorreu a partir de uma ampla discussao com 0
governo municipal - Comite Municipal para a
Preven<;ao a Violencia (PPV). A comunidade
Santos Dumont possui aproximadamente 2.400
moradores e esta situada no bairro Tres Vendas,
conhecido pela presen<;a do presidio regional de
Pelotas e da Unidade Regional da FASE, sendo
uma das 20 areas de vulnerabilidade social
apontadas pelo PPV

Varias igrejas e matrizes religiosas tem
presen<;a na comunidade: religioes de matriz
africana, espiritas, pentecostais (evangelicas),
luterana, e cat6lica. Encontramos tambem na
comunidade 0 Instituto Espirita Lar de Jesus, a
Escola Lar de Jesus, a Abelupe - Associa<;ao
Beneficente Luterana de Pelotas e, a Escola de
Educa<;ao Infantil Bom Pastor. Na comunidade
esta 0 clube de futebol do bairro. A unidade
basic a de saude (UBS) tem 2.800 pessoas
cadastradas.

Segundo dados da Secretaria de Seguran<;a
Publica do Governo do Estado, em 2010,
ocorreram 10,3 homiddios/latrocinios por 100
mil habitantes na cidade. No estado esse indice
foi de 15,9. Mais: 264 pelotense a cada 10 mil
foram vitimas de roubos e furtos no ana passado,
enquanto este indice no Rio Grande do SuI foi de
210.
Pelotas assinou convenio com a Uniao para, em
conjunto, implantar uma polltica alternativa de
seguran<;a publica, atraves das a<;oes do.4 _
PRONASCI/ABIGEATO e da constitui<;ao do
Sistema Unico de Seguran<;a Publica. Atualmente
o municipio possui uma Superintendencia
Municipal de Seguran<;a Publica, que trata do
tema da seguran<;a e uma Superintendencia de
Economia Popular que cuida do micro credito,
feiras, empreendedores individuais e
ambulantes. 0 munidpio executa 0 Programa de
Preven<;ao a Violencia - PPV/RS. Recentemente
foi criado 0 Gabinete de gestao Integrada
Municipal.

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

uma nova forma de organizar 0
trabalho, as rela<.;:oes 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 modele de economia
que produz e comercializa a
partir de principios de
solidariedade e de autogestao -
ou seja, trabalho organizado
igualmen'te por todos os que
participam.

a projeto ItEconomia
Solidaria na Preven<.;:ao a
Viol€mcia no Rio Grande do
Sullt propoe 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 proximos a
sua residencia, e que nao
precis em 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<.;:aode pollticas public as
em diversas areas e com diversos
segmentos da popula<.;:ao,

Assim, 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
saneamento, por exemplo).
Isso porque, entre outras
razoes, 0 bairro deixa de ser
apenas urn lugar so\ para onde
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 idiom a guarani, e
significa Itsementelt.

Projeto uEconomia
Solidaria na

\

Preven~ao a
Violencia RS 11 em

Pelotas.

a projeto e realizado
atraves de urn processo
comunitario e participativo.
Assim, em conjunto com a
comunidade, foi constituido
o Conselho Comunitario de
Preven<.;:ao a Violencia e
Desenvolvimento Local, que
e composto por entidades e
integrantes da comunidade,
que realizam reunioes
periodicas de discussao da'
tematica e planejamento e
execu<.;:aodas a<;:oes. Durante
este perfodo forarn
realizadas reunioes e
oficinas de discussao do
projeto, elabora<.;:ao de
diagnostico participativo e
historia da comunidade, a 19
festa comunitaria ItEconomia
Solidaria na preven<.;:ao a
Violencia no RS", e oficinas
de preven<.;:ao a violencia,
participa<.;:ao, cidadania e
desenvolvimento local.

Atualmente esta' sendo
desenvolvido 0 processo de
organiza<.;:ao de urn
empreendimento economico
solidario de produ<.;:ao
cultural, vinculado ao
projeto, contando ja com 10
jovens da comunidade
inscrito.
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