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Grande Vargas
Territ6rio de Paz de Sapucaia do Sui

Economia Solidaria na Preven~ao
A Grande Vargas e urn dos 16 Territolios de Paz
do Rio Grande do SuI (veja abaLxo quais sao). Eles
fazem parte do PRONASeI, 0 Programa Nacional
de Seguranc;a PUblica com Cidadania do Ministerio
da justir;a.
o prQjeto Economia Solidaria na Prevenc;ao a
Violencia 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 Minish~rio do
Trabalho e Emprego (SENAESfMTE). 0 objetivo e
promover alternativas de prevenc;ao a viol€mcia.
com reinsen;ao de pessoas que cumprem ou
cumpriram pena e inclusao social atTaves da
economia solidaria (saiba mais sobre economia
solidaria e desenvolvimento local na pagina 4.).
A ideia e construir uma politica d~~segurdnc;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 Territolio respeitando
seu potencial.

a Violencia

As atividades estao voltadas a oficinas ecursos
de capacita<;fw tEknica. Tambem induem
a
elaboldc;ao
coletiva
de
um
Plano
de
Desenvolvimento Local. a criac;ao de um Cons(~lho
Comunit;,kio, a articula<;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
pard 0
fortalecimento da comunidade como um coletivo
que reivindica seus direitos e cobr·a respostas as
suas
necessidades,
estimulando
a
autoorganizac;ao e a autogestao.
as
Territorios
de Paz gauchos
sao: Umbu
(Alvorada);
D(Jm(~
(Btlge)Ji
Vila
Ana iT
(Cachoeirinha);
Guajuviras
(Canoas);
Parqw:
Primavera
(Esteio);
Rindio
da
j\1a dale ru,
(Gravatai);
Cohab Santa Rita (Gumba);
(Sante:
Afonso
(Novo
Hambur'go);
Scmtos
Dumont
(Pelotas); Born Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheirc
e Restingn
(Porto
Alegre);
Vicentinf)
(S(k
Leopolda);
Grande Vargas (Sapuc(Jia) e Augusta:,;
(Vimnc1o).

www.guayi.org.br

HistOria ...
o TerritOrio de paz Grande Vargas, em Sapucaia
do SuI, alem do bairro Vargas (Parque joel, Colina
Verde, Cor'san, Vila Vargas, Santa Luzia, Passo do
Garimpo,
Elisa,
Cooperativas
Habitacionais
Amobem e Vida Nova); abarca os bairros Sao
Crist6vao e Sete (Vila Esperanc;a,
1t:apemirim,
Trensurb e Neli).
Ha mais de dt:lzentos anos, a regiaa abrigava
fazendas para criac;aa de gada. Com a constl1.u;ao
da linha de trem e a urbaniz.ac;ao crescenta,
as
propriedades
foram divididas e transformadas
em
sitios. POl' volta dos anos 40, com 0 exodo rural e (J'
intEinsificac;ao da industrializac;ao,
muitas pessoas
vieram do interior para a regiao em busca de
emprego.
Parte
das
comunidades
foi
ocupada
irregularmente,
no irucio, e outras, pOI' meio de
loteamentos.
As comunidades
mais
antigas
acabaram
invest indo
recursos
proprios
em
infraestmtura
basica,
e hoje tern rnEllhof(~S
condic;oes que as demais.
Dona fda, do bairro Vargas, primeira moradora
da rua que leva 0 nome de sua cidade natal (Bento
Gonc;alves), conta que a area pertencia
a uma
vittva que devia muitos irnpostos a Prefeitura, e
teve sell terre no confiscado. Hoje e 0 maior bairro
de Sapucaia.

Dona Zelma, do Parque Joel, comprou seu im6vel
em 1971. A casa nem tinha janela e era cheia de
po, par causa do chao batido e da plantac;ao de
cuealiptos em volta. N£lO havia mas, so "trilhas".
As pessoas lavavarn roup as num riacho perto de
um campo que lhes servia como local de lazer,
mas hoje, abandonado, ali ha um mataga!.
Em meio a construc;ao dos bairros, as pessoas
construiram
suas hist6rias de vida. Dona Zelma,
pQr~ exernplo, cita urn momento
incsquecivel:
quand'o uma vizinha deu a luz ern casa, sob seus
olhos, enquanl.o a pai do bebe saiu em busca de
ajuda na vizinhanc;a, e seu marido tentava acionar
a Brigada., E ela tambem se emociona ao olhar 0
patio da Eseola Municipal Gel.ttlio Vargas, que,
naqueles tempos de oeupac;ao, cIa nunea imaginou

vel'.

Ha rnuitas cUl10sidades e historias em cada
canto, ate nos nomes dos bairros. 0 Parque Joel
tem esse nome em homenagem ao proprietario do
loteamento que Ihe deu origem. A Vila Trensurb
se chama assirn porque surgiu a partir das obras
do trern; e a Vila Corsan, par causa da caixa
d'agua
da comuniclade,
onde as familias iam
buscar agua anl:igamente. A Colina Verde ganhuu
o nome pela sua 10caliz3c;ao. La as familias
buscavam lenha; e 0 tanto de passaros que havia
no local fez corn que as ruas da comunidade
fossem batizadas lembrando-os.
A Grande Vargas hoje:
- 3 postos de saude da familia;
· 4 escolas pUblicas e 1 particular (sendo
2 de ensino fundamental e rnedio);
- 1 Centro Regional de Assistencia Social
(CRAS);
· No minimo, 4 associa.;oes de moradoJ'es
(Vila EsperdJl~a, Amigos do Bairro/Vila
Vargas, Colina verde e Parque jool):
· 1 escolinha de futebol.

Mais sobre

Territono ...
de Paz da Grande Vargas tem 25
mil moradorese
moradoras. Conta com 0
On;amento Participativo, que e tambem um
espa€;o de articula~o entre as comunidades,
e algumas oneinas de forma~ao na area de
artesanato. Aqui ta.rn:heme desenvolvido pela
Guayi 0 pmjeto
Economia SoHdaria na
Preven€;ao it Violencia, que voce conheceu
melhor na capa deste boletim.
Os moradores das diversas comunidades
tern sua propria identidade cornunitaria e
tambem tem como refenmcia
comum 0
pertencimento a Grande Vargas.
0

o Territorio

Como esta Sapucaia
Sapucaia do Sul hojc tom 130 mil habitantes, 52% de
mulheres e 48% de humens. A populm;:aojovem (menos
de 30 an~) 8 48%. 0 sapucaiense e wn povu que se
consU!u.iu d' mwl:cc:;origens e mwtas rustorias. tendo
wna divm~dade elnica e cultilial (portllgUescS,alemaes.
negros, aGOliaIl~. {trallis, lib..ll18Srnie poloneses.
italianos, jaJXJneses, ete). 0 movimenlo comlllli.l.illioe
forte rill cidade. havendo associa<;Oesc mpresentantes
em pralicamente tad as os bairTos, que peliodicamente
rutin )m~ com a comunidade e It'vantam as criticas e
sllgeswes. k>vando-as. a seguir, ao legislativo ou
e.,{8CutivO.
c.'apueaia do Sul, como a maioria das cidades das
Regioes Melrupolitana do BrdSil, t.em tun crescimentu
urbano aoolerado, ilCwnulalfao de problemas ambientais
c soc.iab. comunidadc em sitlla~iio de risco. ocupac;ao
irregular de area, pmblemas de infraestrutum,
saneamento. problemas de desemprego e exclusflO
social. Ncsse COOl8>..1o, lem sido rL-grd0 cruscimento da
\·iolCnciadL'Vidoa fragilidade clast.aspopulac;:tJes.
Segundo clados cla Seeml.aria de SL'g'UlOllc;a
PUblica do
Govemo do Estado, em 2010. oeorreram 29,7 homidclioSi
lalroUnios pur 100 mil h1illil:anlBsna ddade. No estada
esse millee [oi de 15,9; e no t.otal da Regiao
I\felropolitana que csta no PRONASCI [oi de 26,1. Mills:
285 sapuillienses a cada 10 mil foram vitimas de roubos
e furtDs, enquanto na Regllio Mel.ropolitalla fomm 283 e
no Rio Gr-cmdedo Sul, 210. AJem disso. fi(~ Ultimos 4
anos, hOll\Ie um crescimento do nt'uuero de homiciillos:
em 2010. os hom.icidios em Sapucaia tivemm
crescimento de 77% em 1 '!ac;:aoa 2007.

Em 2001, foi cIiada a Secretaria Municipal de
Segurcmc;:ae Trimsito e regulamenl:ada a atuac;ao da
Guartla Municipal aoompanhando a politica do Govemo
Federal de Sistema Unico de 5eguranc;a Plililica Em
2007. Sapucaia cb Sui passou a se um dos mun.icipi~ a
implanlar, em COI'YtUlto
com 0 estaclo e a Uruao,uma
politica altemativa de seguran<;a pUblica atraves clas
ac;6es do PRONASCi
P'd!"3execuc;ao dos diferentes projetaii, que envolve
aroes cla policia, da Guarda Municipal ede muitas aIBaS
do govemo; 0 municipio criau 0 Gabinete de Gesmo
Illt:egrada Municipal (GGIM), que tern a participa!;ao de
diversas secretarias e das policias estadual e federal. 0
trabalho do GGIM e coordenar as at;Pes da seguranlfa
pt'ililica c da execuc;ao dos projetos do PRONASCI no
municipio.
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Saiba quais sao os projetos
aprovados pela Prefeitura com 0
Ministerio da Justi~a para 0 nosso
Territ6rio:

Comunidade se reune para discutir
seus problemas e reivindicw:;oes.

sua hist6ria

a) ProJeto Mulheres da Paz, que envolvera 150
mulheres para a<;oes de prevenc;ao com jovens;
b) Protejo (Protec;ao de ]ovens em Territorio
Vulneravel),
destinado
a 300 jovens,
que
desenvolvemo
atividades culturais. sociais e de
formacao em cidadania;
c) Nlicleo de ]llstic;a Comunitaria.
com a
qual ifica c;ao
de
agentes
comunitarios
de
mediac;ao de confiitos na comunidade;
d) Difusao de atividades de esporte e lazer;
e) Prac;:a da ]uventude. que sera implantada no
bairro
Capao da Cruz. COm a utiliza<;ao de
mult..iplas quadras e aparelhos esportivos;
f) Implantac;ao e qualificaC;ao da atividade
de
policiamento
comunltario,
com investimento
na
fonl1ac;ao e modernizac;ao das Policias e Guarda
~'Iu111cipa1.

Economia Solidaria e Desenvolvimento Local
A Economia Solid aria propoe
uma nova forma de organizar 0
tmbalho,
as
rela<;oes
de
produc;ao e 0 consumo. Sem ter
como objetivo 0 lucro de
poucos, favorece 0 bem-estar
de
b:abalhadores(as),
consumidores(as)
e cidadaos
Uis). E urn modelo de economia
que produz e comercializa a
partir
de
principios
de
solidariedade e de autogestfiO OU'
seja, trabalho organizado
igualrnente por todos os que
participam.
o projeto "Economia Solidaria
no Preven<;ao a Violencia no Rio
Grande do Sul" propoe que a
economia
solidaria
tambem
pode
ser
urn instrurnenLo
poderoso de desenvolvimento
local. E 0 que isso significa'!
A
Econornia
Solidaria,
gerando
trabalho
para
as
pessoas de urn bairro OU regiao,
contribui para que alas passem
a contar com uma renda,
utilizem servic;os e comercio em
locais
pr6ximos
a sua
residencia, e que nao precisem
sair' de sua regiao para ir
trabalhar em lugares dislantes.
Tambem favorece a que grupos
diferentes
se articulem
na
construc;ao
de um projelo
comum.

o

que

Assim, a vida da propria
comunidade
se dinamiza. A
organizac;110 permanente
da
populaC;ao toma-a mais forte
para exigir do poder pUblico a
garantia de seus d.ireitos (como
transporte,
saude
e
saneamento, por exemplo). Isso
pOl'que, entre outr'dS razoes, 0
bairro deixa de se,l\ apenas urn
lugar s6 para onde as pessoas
voltam para' descansar, mas
onde elas podem construir todo
o seu dia, incluindo 0 seu
trabalho e 0 seu lazer. A
comunidade fica fortalecida,

Comunitario!
Para realizar 0 Prqjeto
Economia
Solidaria
na
Prevenc;ao a Violencia, a
comunidade
da Grande
Vargas, juntamente
com
os 6rgaos municipais e a
Guayi,
constituiu
0
Conselho Comunitario de
Prevenc;ao
a Violencia,
com 0 objetivo de fazer 0
debate sobre o problema
da violencia
e definir
ac;6es de prevenc;ao. Na
sequencia, 0 compromisso
e elaborar um Plano de
Desenvolvimento Local do
Territ6rio.

o

Feira

de

Economia

Solidclria

que ocorreu em Porto Alegre

e Guayi?

E uma
organizac;ao
da
sociedade
civil de interesse
pUblico (oscip), que desenvolve
projetos
comuniLarios
e
parcerias
na
execuc;ao
de
politicas publicas em diversas
areas e com diversos segmentos

Novo Conselho

da
populaC;ao,
buscando
fortalecer
os
lac;os
de
solidariedade entre as pessoas
para a sua a utoorg ani zac;a0 e
para a mudanc;a social, 0 nome
Guayi vem do idioma guarani,
e significa "semente".

Expediente
Textos: Alessandra Terribili, Brenner Guimaraes,
Elisabete de Flores, Helena Bonuma eJoao Fontoura.
Edic;ao e revisao: Alessandro Terribili
Fotos: Joao Fontour'd
Diagramac;ao: Miguel Brunet
Jornalista responsavel: Alessandra Terribili, MTB 14.779
Reproduc;fw: Veraz Comunicac;ao

Conselho foi instituido
em abril, veja como ficou
a coordenac;ao:
ELISANDRA. (Pres, da
Associac;ao dos Moradores
Joel)
do
Parque
coordenadora;
SUELEN (Secretaria da
Associa<;ao dos Moradores
do
Parque
Joel)
secretaria;
IDA (Vila Corsan);
GUIDO (do OP);
BETE (Guayi);
CIGANO (da Diretoria da
Economia
Solidaria
da
Prefeitura),
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