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Territorio de Paz de Alvorada

EconolDia Solidaria na Preven~ao it Violencia
A Umbu e urn dos 16 Territ6rios 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
da ]ustic;a.
o projeto Economia Solidaria na Prevenc;ao a
Violencia no Rio Grande do SuI e realizado pela
Guayi (conhec;a 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 prevenc;ao a violencia,
com reinserc;ao de pessoas que cumprem ou
cumpriram pena e inclusao social atraves da
economia solidaria (saiba mais sobre economia
solidana e desenvolvimento local na pagina 4).
A ideia e construir uma politica de seguranc;a
pUblica que invista na participac;ao comunitaria,
--..X. pre -en<;ao e no policiamento de qualidade e
::::.:"e ~eito aos direitos humanos. A economia
-- - --L ::c.z
e dessa politica para incentivar 0
cada Territ6rio respeitando

As atividades estao voltadas a oficinas e curs os
de capacitac;ao tecnica.
Tambem incluem a
elaborac;ao
coletiva
de
urn
Plano
de
Desenvolvimento Local, a cria<;ao de urn Conselho
Comunitario, a articulac;ao de parcerias
com
prefeituras e 6rgaos 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.
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Hist6ria ...
Dia 11 de abril e urn marco na historia das
ocupa<;:oes urbanas no Rio Grande do SuI: em
1987, duas mil familias entraram num conjunto
habitacional
em Alvorada, erguido pela extinta
Conipanhia
de Habita<;:ao do Estado. A a<;:ao
espalhou-se e terminou em 12 de julho, com a
tomada do residencial Umbu por 1.778 familias.
Nao havia infraestrutura,
sequer uma ponte que
ligasse ao bairro mais proximo, 0 Onze de Abril. As
familias levaram seus pertences (incluindo moveis)
a pe por dentro do arroio que separava os dois
bairros. Depois, foi construido urn pontilhao de
madeira ul}.indo os mesmos. ]a nos primeiros dias,
foi formada a Associa<;:ao de Moradores,
que
funcionava
numa pra<;:a batizada
de Senzala,
devido ao grande numero de negros entre os
moradores.
A
Associa<;:ao funcionava
em
autogestao.
Ainda em 1987, a popula<;:ao conquistou bicas
d'agua e come<;:ou a negociar com 0 governo
ilumina<;:ao publica e eletricidade nas residencias.
Em 1989, come<;:oua ocupa<;:ao dos terrenos.
Em 1993, uma situa<;:ao insolita: a Prefeitura
instalou guaritas nas pontes de acesso para evitar
novas ocupa<;:oes. Este processo,
em alguns
momentos, resultou em coa<;:ao de moradores e
cobran<;:a de pedagio informal. Essa situa<;:ao
perdurou
ate
1995,
quando
os moradores,
cansados de explora<;:ao e vioWncia, convocaram
assembleia geral e elegem novo presidente para a
Associa<;:aoe destroi as guaritas.
No mesmo ano, urn oficial de ]usti<;:a entrou no
bairro com ordens de despejo. A comunidade
formou uma comissao para negociar
com a
Prefeitura.

A
comissao
fez
urn
levantamento
socioeconomico
dos moradores,
com duas
assistentes
sociais e uma representante
da
comunidade. Apos varias reunioes, chegou-se a
urn acordo: a Prefeitura perdoou dividas de
empresas em troca de casas e terrenos. Foram
repassadas
32 casas e 250 terrenos
aos
moradores
mais
carentes
segundo
0
levantamento.
Durante
esse
processo,
foi
formada a COOPUMBU pelo Sr. loaD Fernandes
Benites.
Em 1997 a Prefeitura implantou 0 Or<;:amento
Participativo
Municipal e a comunidade ja
acostumada
com a experiencia
coletiva de
buscar seus direitos e melhorias, organiza-se de
tal forma que 0 bairro Umbu passa a ficar
conhecido em toda a cidade como 0 bairro que
mais conquista melhorias.
Em
1998,
a comunidade,
atraves
do
Or<;:amento Participativo
Estadual,
lotava as
assembleias estadual e municipal e conquista
nessa epoca asfalto, luz, a Cia da Brigada
Militar,
0
galpao
da ACATA, Ponto
de
informEitica na escola Normelio Pereira de
Barcelos, 0 Projeto Ouvir passa a existir no
bairro,
melhoria
na
ponte
existentes
e
constru<;:ao de pontes novas, entre outras.
Hoje, 0 bairro conta com urn comercio
diversificado, varias Igrejas, linhas de onibus
municipais e intermunicipais,
posta de saude,
escolas, creches e CRAS. Tambem possui varias
cooperativas, associa<;:oes e ONGs, incluindo urn
nucleo
do Movimento
dos Trabalhadores
Desempregados
que
cultiva
uma
horta
comunitaria.
E uma comunidade com muita
capacidade de organiza<;:ao, mobiliza<;:aoe luta.

As duas pontes de acesso a Umbu: uma para veiculos (a esquerdaJ- a mesma que anteriormente
os
moradores, organizados, impediram que tivesse guarita e ped6.gios. E a outra para pedestres (a direita).

www.guayi.org.br

CODlO
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estao Alvorada e o.Territorio do Ulllbu

Alvorada tern 195 mil habitantes,
51% de
mulheres e 49% de homens. A populac;ao jovem
(15 de 29 anos) e 13%. Distante 16 km de Porto
Alegre, Alvorada possui 71 km de extensao
territorial e fica ao leste da capital, na margem
esquerda do Rio Gravatai, na depressao central d
municipio, antes 3° Distrito de Viamao,
emancipou-se no dia 17 de setembro de 1965, e 0
nome de Alvorada, acredita-se, e uma referencia
ao seu povo, constituido, em sua maioria, por
trabalhadores
que acordavam
nas primeiras
horas da manha para trabalhar na capital do
Estado. .
Alvorada como a maio ria das cidades das
Regioes
Metropolitana
do Brasil tern urn
crescimento urbano acelerado, acumulac;ao de
problemas ambientais e sociais, comunidade em
situac;ao de risco, ocupac;ao irregular de area,
problemas
de
infraestrutura,
saneamento,
problemas de desemprego
e exclusao social.
Neste quadro tern sido regra 0 crescimento da
violencia devido a fragilidade destas populac;oes.
Segundo dados da Secretaria
de Seguranc;a
Publica do Governo do Estado,
em 2010,
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o Territorio de Paz Umbu
Alvorada escolheu como Territ6rio de Paz 0
bairro Umbu, que abriga 12 mil habitantes. 0
Territ6rio de Paz e formado pelas comunidades
dos bairros: Nova Alvorada, Sitio dos Ac;udes,
Umbu, 11 de Abril, Campos Verdes, Querencia e
parte da Salome.
No Territ6rio de Paz Umbu possui 0 Posto de
Saude Vista Alegre; Conselho Gestor Local;
Creches e Escolas de Educac;ao Infantil; Pastoral
da Crianc;a; Horta Comunitaria do Movimento
dos Trabalhadores
Desempregados
MTD;
Escola de Samba Mirim Estrelas do Umbu; E.M.
)J"ormelio Pereira de Barcelos; COOPUMBU Cooperativa
Habitacional
Umbu;
ACATA
Associac;ao dos Catadores de Alvorada; ONG
.1ovimentac;ao;
Associac;ao de Moradores
3airro Umbu; ONG Nac;ao Periferica;
CRAS- -mbu; Centro de Qualificac;ao Profissional Milton
antos; Rede Divina Providencia.
o Territ6rio de Paz do bairro Umbu, estao
previsto e/ou sendo executados varios projetos
do PRO. -ASCI, Mulheres da Paz, PROTEjO,
'c;a
ill
·taria, Os Micros projetos da
_::2ia
0 "darta na prevenc;ao a

ocorreram 46,5 homicidiosllatrocinios
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: 240
pessoas 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, Alvorada passou a ser urn dos
municipios
a assumir
0
compromisso
de
implantar, em conjunto com 0 estado e a Uniao,
uma politica alternativa de seguranc;a publica,
atraves
das
ac;oes do PRONASCI e da
constituic;ao do Sistema "Onico de Seguranc;a
Publica.
Governo
Federal,
atraves
do
Ministerio
da justic;a, repassa
recursos
ao
municipio para a execuc;ao dos projetos do
Programa
Nacional
de
Seguranc;a
com
Cidadania, visando a reduc;ao dos indicadores de
viol€mcia e a implantac;ao de uma politica
alternativa de seguranc;a publica.
municipio,
para execuc;ao do PRONASCI, criou 0 Gabinete
de Gestao Integrada Municipal (GGIM), com a
participac;ao
de divers as secretarias
e das
policias estadual e federal.

°

°
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Econom.ia Solidaria e De.senvolvim.ento 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 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.
o
projeto
"Economia
Solidaria
na
Preven<;ao
a
Violencia no Rio Grande do
SuI" 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 resid€mcia,
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

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.

Microprojetos do
PRONASCI

Feira de Economia
Solidaria
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. 0 nome Guayi
vem do idioma
guarani,
e
significa "semente".
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Mulheres
da
Paz,
envolvendo
150 mulheres,
coordenado
pel a Secretaria
de
Assist€mcia
Social
e
executado pela Empresa Neo
Labor;
- Protejo, envolvendo 300
jovens,
em
processo
de
implanta<;;ao;
- justi<;;a Comunitaria em
processo de licita<;;ao;
Projeto
"Economia
Solidaria
na Preven<;;ao
Violencia",
executado
pela
Guayi.

a

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,

Projetos aprovados
pela Pre fe itura
de
Alvorada junto
ao
Ministerio da Justi~a/
PRONASCI

o Grupo de Estudo do Ponto
de
Leitura
da
ONG
Movimenta<;;aovai executar 12
iniciativas dos microprojetos
dQ PRONASCI, resultado de
a<;;oes compartilhadas com as
comunidades que integram 0
Territorio de Paz do Umbu em
Alvorada. Foi firmado acordo
com todos os autores dos 12
projetos
formatados
pelo
Grupo de Estudo para formar
urn fundo de reserva para
garantir
a
gestao
das
iniciativas numa perspectiva
de gera<;ao de trabalho e
renda para as comunidades
em situa<;;aode vulnerabilidade
social em Alvorada.

