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Vila Anair

Territ6rio de Paz de Cachoeirinha

EconoDlia Solidaria na Preven~ao a Violencia
A Vila Anair e urn dos 16 Territorios 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
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 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,
a preven<;ao e no policiamento de qualidade e
co respeito aos direitos humanos. A economia
- '~"-:'a:az pa..rte dessa politica para incentivar
ada Territorio respeitando
p

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 orgaos 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 sao:
(Alvorada);
Dame
(Bage);
Vila

Umbu
Anair

(Cachoeirinha);
Guajuviras
(Canoas);
Parque
Primavera
(Esteio);
Rincao
da
Madalena
(Gravatai); 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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Hist6ria ...
A regiao da Vila Anair, em Cachoeirinha, era
formada por algumas moradias esparsas em meio
a uma imensa lavoura de aipim, batata doce e
milho, quando 0 Sr. Olvari procurou urn lugar para
construir sua casa, ja que nao podia pagar aluguel.
Do ana de 1979, quando ali se instalou, ate
1981, morou em condi<;oes precarias e, junto com
outras familias, organizou a primeira Associa<;ao
de Moradores da Vila Anair, espa<;o de discussao e
encaminhamentos das lutas comunitarias, como a
constru<;ao, em regime de mutirao, do primeiro
Posto de Saude; para entao, exigir do poder
publico municipal medico e dentista para atendera populat;;ao.
A Associa<;ao sempre teve sua sede no Salao da
Igreja,
e
os
problemas
da
comunidade
aumentaram
consideravelmente
nesses
trinta
anos. Nesse perfodo, a regiao se transformou,
muitas conquistas foram obtidas, mas 0 aumento
populacional
e a urbaniza<;ao
trouxeram
a
necessidade, cada vez maior, da mobiliza<;ao social
para alcan<;ar respostas
as necessidades
da
comunidade.
A experi€mcia do Or<;amento Participativo, de
1996 a 2004, trouxe para a Vila Anair algumas
conquistas
importantes,
como
asfalto
das
principais ruas e melhorias nos pavilhoes das
Escolas Municipais. Mas ainda ha muita carencia
de servi<;os public os no territorio,
como no

transporte publico e no recolhimento de lixo. As
lideran<;as preocupam-se em ressaltar que todas
as conquistas foram fruto de muita luta, e que a
comunidade aguarda encaminhamentos
do OP
que ainda nao se concretizaram.
Segundo 0 presidente da ADESAN (Associa<;ao
de Defesa e Solidariedade aos Moradores da
Vila Anair) , a principal luta hoje e pelo titulo de
usucapiao da area onde estao assentados, pois
ha urn processo de antigos proprietarios, que
.torna arriscada a permanencia no local.
~
. 0 Territorio conta tambem com a Radio
Comunitaria
Integra<;ao,
dirigida
pela
Associa<;ao Comunitaria. Fundada em 1999, ela
exerce 0 importante
papel de informar a
popula<;ao sobre 0 que acontece na regiao e
prop or lutas e discussoes com a comunidade.
Esse breve historico foi escrito a partir das
informa<;oes
oferecidas
pelos
seguintes
moradores, que contribuiram para a forma<;ao e
o crescimento
da comunidade: Anne Marie
Crossville - Centro Luis !tamar; Jorge Roni Rosa
Ramos - familiar do primeiro morador da Vila
Anair; Olvari Jose Trisch - 1Q Presidente da
Associa<;ao de Moradores e integrante da atual
diretoria; Pedro Vargas - Presidente ADESAN
(licenciado); Rosa Maria 1. Moraes - moradora e
integrante do Forum de Economia Solidaria.
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CODlOestao Cachoeirinha e a Vila Anair
Cachoeirinha tern 118 mil habitantes, 52% de
mulheres e 48% de homens. A populac;;ao jovem
(15 de 29 anos) e 26%. Distante 11 km de Porto
Alegre, Cachoeirinha possui 44 km de extensao
territorial e fica ao norte da capital, na margem
esquerda do Rio Gravatai. Tern como limites os
municipios de Alvorada, Gravatai, Viamao e Porto
Alegre. A origem do nome do municipio deve-se a
exist€mcia de uma pequena cachoeira que havia
proxima a ponte sobre 0 rio Gravatai, de estilo
Ac;;oriano, que acabava impedindo a navegac;;ao,
principalmente na epoca da estiagem.
Cachoeirinha, como a maioria das cidades das,
Regioes.
Metropolitanas
do
Brasil,
tern
crescimento urbano acelerado, acumula<;ao de
problemas ambientais e sociais, comunidade em
situa<;ao de risco, ocupac;;ao irregular de area,
problemas
de
infraestrutura,
saneamento,
problemas de desemprego
e exclusao social.
Assim, a viol€mcia tern crescido
devido a
fragilidade da popula<;ao. Segundo dados da
Secretaria de Seguran<;a Publica do Governo do
Estado, em 2010, ocorreram 15,2 homicidios/
latrocinios por 100 mil habitantes na cidade. No
estado, esse indice foi de 15,9; e no total da
Regiao Metropolitana que esta no PRONASC!, foi
de 26,1. Mais: 208 pessoas a cada 10 mil foram
vitimas de roubos e furtos, enquanto na Regiao
Metropolitapa foram 283 e no Rio Grande do SuI,
210.
-

Homicidios Cachoeirinha 2006-2010
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Em
2007,
Cachoeirinha
assumiru
0
compromisso de implantar, em conjunto com 0
estado e a Uniao, uma politica alternativa de
seguran<;a publica,
atraves
das
a<;oes do
PRONASCI e da constitui<;ao do Sistema Unicode Seguranc;;a Publica. 0 Governo Federal,
atraves
do Ministerio
da Justi<;a, repassa
recursos ao municipio para a execu<;ao dos
projetos do Programa, visando a reduc;;ao dos
indicadores de violencia. Para isso, 0 municipio,
que tern uma Secretaria Municipal de Seguranc;;a
e'Direitos Humanos e Guarda Municipal, criou 0
Gabinete de Gestao Integrada Municipal (GGIM),
com a participa<;ao de diversas secretarias e das
policias estadual e federal.
Cachoeirinha escolheu como Territorio de Paz
Vila Anair, que abriga 30 mil habitantes.
0
Territorio e formado pelas comunidades
dos
bairros Jardim do Bosque, Granja Esperan<;a, Vila
Fatima, Travessa da Ponte (Anair) , Vista Alegre,
Navegantes,
Princesa
Isabel,
Moradas
do
Bosque, Averonice, Assun<;ao e Jardim Colinas.
o que tern la:
* 5 Unidades de Saude;
* 15 escolas (12 municipais e 3 estaduais);
* CRAS Anair;
* Centro Juvenil Luiz Itamar;
* Centro de Especialidades Odontologicas;
* 4 associa<;oes de moradores;
* Igrejas e templos.
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EconoInia Solidaria e DesenvolviInento 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
igualmente
por todos os que
participam.
a
projeto
"Economia
Solidaria
na
Prevenc;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
servic;os
e
comercio em locais pr6ximos a
sua res'idencia,
e que nao
precisem
sair de sua regiao
para ir trabalhar
em lugares
distantes.
Tambem favorece a
que
grupos
diferentes
se
articulem na construc;ao de urn
projeto comum.

o

que

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
razoes, 0 bairro deixa de ser
apenas urn lugar s,€> para onde
as
pes so as
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
ocorreu em Porto Alegre

Solidaria

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,

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