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_Economia Solidaria na Preven~ao it Violencia
A (territ6rio de paz) 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 Seguran<;a Publica com Cidadania do
Ministerio da ]usti<;a.

o projeto Economia Solidaria na Preven<;ao a
Violencia no Rio Grande do SuI e realizado pela
Guayi (conhe<;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 preven<;ao a violencia,
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 politica 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 politica para incentivar 0

desenvolvimento de cada Territ6rio 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 6rgaos 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.

Os Territ6rios de Paz gauchos so.o: Umbu
(Alvorada); Dame (Bage); Vila Anair
(Cachoeirinha); Guajuviras (Canoas); Parque
Primavera (Esteio); Rinco.o da Madalena
(GravataO; Cohab Santa Rita (Guaiba); (Santo
Afonso (Novo Hamburgo); Santos Dumont
(Pelotas); Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro
e Restinga (Porto Alegre); Vicentina (50.0
Leopolda); Grande Vargas (Sapucaia) e Augustas
(Viamo.o).



Historia ...
Antes da forma<;ao do bairro 5ao Joao Batista, 0

local era uma antiga trilha dos tropeiros. Tambem
era chamado de Passo do Carioca (onde e a
"Prainha"), e depois foi loteado, constituindo a
comunidade.

o bairro Vicentina, antigamente, era uma area
rural de propriedade da 5ra.

Vicentina Maria Fidelis, que deu origem ao
nome da Vila Maria, uma das comunidades mais
antigas. Com 0 loteamento da area, foi criado 0
bairro Vicentina. Os moradores ainda se
identificam como da Vila Maria, tanto que a linha '
do 6riibus leva esse nome ate hoje.

Na propriedade tambem havia a Olaria dos
Fidelis, onde hoje funciona a fabrica da Gedore.
Existia outra olaria, hoje chamada de Ceramica
Anita. Depois de sua desativa<;ao, 0 terreno foi
ocupado por familias de varios locais do interior
do estado, originando a Vila Renascer. Parte da
area foi desapropriada pela Prefeitura e outra
comprada pela Coopernova, que esta construindo
habita<;oes populares para comunidade local.

o bairro 5ao Miguel, antigamente, era chamado
de Chacara. Era uma area verde que foi ocupada
por ribeirinhos. A comunidade da Vila Paim,
conforme pesquisa realizada em 2007 pelo projeto
Agenda 21 Local, tern aproximadamente 50

Seus primeiros moradores foram as familias
Paim, Daudt e Linck, proprietarias das olarias
do municipio. Inicialmente, era uma regiao de
banhado, 0 que facilitava a extra<;ao da argila
para a fabrica<;ao de telhas e tijolos.

Ha aproximadamente 40 anos, na
administra<;ao do prefeito Ollmpio Albrecht, foi
implantada a rede de luz e agua; e ha mais ou
menos 20 an os foi feita a rede de coleta
. ~e esgoto. Na mesma epoca, a comunidade

come<;ou a ser urbanizada com cal<;amento. Em
1990, 0 asfaltamento foi realizado nas
principais ruas do bairro.

Na regiao esta 0 Arroio dos Curtumes,
popularmente chamado de "valao". Em 1963,
ele foi alargado. Antes apresentava uma largura
de aproximadamente urn metro.

Este breve hist6rico foi escrito a partir das
informac;oes oferecidas pelos seguintes
moradores, que contribuiram para a formaC;Qoe
crescimento da comunidade: Getulio de
Azambuja, Valdir Hennemann, Eva Mello, Jose
Bock (Zeca), Afremio, Paulo Roberto Santos
(Bigu6), Ronaldo Gomes de Castro, Nelci Dias
de Menezes, Claudete Regina Teixeira e Jose
Leopoldo da Rosa.



Como estao a Vicentina ~.Sao Lepoldo
S13.oLeopoldo tern 214 mil habitantes, 51% de

mulheres e 49% de homens. A populaC;;13.ojovem
(15 de 29 anos) e 24%. Fica no Vale dos Sinos e e

. considerada 0 berc;;o da colonizaC;;13.oalem13. no
estado. 0 movimento de bairros e forte na
cidade, ha associac;;oes e movimentos
comunitarios em praticamente todas as regi6es;
o Orc;;amento Participativo (OP) tern sido 0 espac;;o
de articulaC;;13.o.

Como a maioria das cidades das Regioes
Metropolitana do Brasil, S13.o Leopoldo tern
crescimento urbano acelerado, acumulaC;;13.ode
problemas ambientais e sociais, comunidade em
situaC;;13.ode risco, ocupaC;;13.oirregular de area,
problemas de infraestrutura, saneamento, de
desemprego e exclus13.osocial. Assim, a viol€mcia
tern crescido devido a fragilidade da populaC;;13.o.
Segundo dados da Secretaria de Seguranc;;a
Publica do Governo do Estado, em 2010,
ocorreram 31,3 homicidios/latrocinios por 100
mil habitantes na cidade. No estado, esse indice
foi de 15,9; e no total da Regi13.oMetropolitana
que esta no PRONASC!, foi de 26,1. Mais: 256
leopoldenses a cada 10 mil foram vitimas de
roubos e furtos, enquanto na Regi13.o
Metropolitana foram 283 e no Rio Grande do SuI,
210.

o Conselho Comunitario de Prevenc;;13.oa
Violencia foi constituido em maio e sua
coordenaC;;13.ofoi eleita no dia 02/06. S13.o
eles: Marcos Cleandro Silveira
(coordenador), Eva Maria Soares de Mello
(vice-coordenadora), Maria Claudete S.
Coelho (1'" secretaria), Claudete Maria B. Gil
(2'" secretaria) e Maria Terezinha S. Cardoso
(3'" secretaria).

A direita, toto panoramica da Vicentina, que
esta a direita da toto. 0 bairro e localizado na
regiao oeste de sao Leopoldo

A Secretaria Municipal de Seguranc;;a Publica
acompanha a politica do Governo Federal de
constituiC;;13.odo Sistema Unico de Seguranc;;a
Publica. Em 2007, S13.oLeopoldo passou a ser urn
dos municipios a implantar, em conjunto com 0

estado e a Dni13.o,uma politica alternativa de
seguranc;;a publica, atraves do PRONASCI.

Para execuC;;13.odos diferentes projetos, que
envolve ac;;oes da policia, da Guarda Municipal e
do governo; 0 municipio foi urn dos primeiros a
Crlck (2006) 0 Gabinete de Gestao Integrada
Municipal (GGIM), com a participac;;ao de
divers as secretarias e das policias estadual e
federal. 0 trabalho do GGIM e coordenar as
ac;;oes da seguranc;;a publica e da execuc;;ao dos
projetos do PRONASCI.

S13.oLeopoldo escolheu como Territ6rio de Paz
a Vicentina, que fica na regiao Oeste do OP e
abriga 12 milleopoldenses. 0 Territ6rio de Paz e
formado pelas comunidades dos bairros
Vicentina, S13.o Miguel e S13.o Jo13.o Batista.
Tambem formam esse Territ6rio os blocos de
edificios Charrua, Vila Paim, Vila Batista,
Renascer (Ceramica Anita) e Beira-Mar.

- 5 escolas, sendo uma de ensino medio;
- DBS Vicentina e Paim e DBS volante II

atendendo 0 bairro S13.o Joao Batista
quinzenalmente;

- Centro Regional de Assistencia Social
(CRAS/Oeste) no bairro Vicentina;

- Associac;;oes de Moradores da Vila Paim,
Vicentina, Charrua, Ceramica Anita e Beira-Mar.

- Cooperativa Habitacional da Vicentina.
- Radio Comunitaria Studio,
- 5 grupos de geraC;;13.ode trabalho e renda;
- CTG Tapera Velha, escolinhas de futebol no

Clube Esportivo Beira Mar e no Parque de
RecreaC;;13.odo Trabalhador, Gremio Atletico
Tricolor, Instituto "Lennon pela Paz", Casa da
Crianc;;a e do Adolescente, SER Beneficente
Cultural Alambique.



Economia Solidaria e Desenvolvimento 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 Viol€mcia 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 pr6ximos 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
articu.lem na constru<;ao de urn
projeto comum.

:E uma organiza<;ao da
sociedade civil de interesse
publico (oscip), que desenvolve
projetos comunitarios e parcerias
na execu<;ao de politicas publicas
em divers as 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 ~s pessoas
volt am para descansar, mas
onde elas podem construir todo
o seu dia, incluindo 0 seu
trabalho e 0 seu lazer. A
comunidade fica fortalecida.

~
Trabalhadoras da Cooperativa

Habitacional

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".

Veja quais os
projetos aprovados
pela Prefeitura
Municipal junto ao
Ministerio da Justi~a
para 0 PRONASeI:

- Mulheres da Paz,
envolvendo 200
mulheres, coordenado
pela Secretaria
Municipal da Mulher e
executado pela
FEEVALE;

- justh,;a Comunitaria,
executado pela ONG
Desatando Nos e
criando La<;os;

- Protejo, envolvendo
350 jovens e em fase de
implanta<;ao;

- Projeto Esporte e
Lazer na Comunidade,
envolvendo 500 jovens;

Projeto Economia
Solidaria na Preven<;ao
a Violencia, executado
pela Guayi, que voce
conheceu na capa deste
boletim.
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