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Território, Comunidade, Desenvolvimento Local e Prevenção à
Violência
O PRONASCI com o “Território de Paz” introduz uma proposta alternativa de segurança com cidadania cujo os pilares centrais são: o território, a comunidade e o desenvolvimento local. Estes pilares
requerem um método de trabalho onde a ideia de prevenção de violência com cidadania pressupõe a possibilidade da comunidade se reconhecer a partir de sua própria história, valorizar a sua construção, entender a sua realidade e poder projetar seu futuro. O conceito central é a intensificação de ações integradas e
coordenadas nos Territórios de Paz para mudar a qualidade da situação que ali está posta, recuperar a capacidade da comunidade de promover seu desenvolvimento.
O agravamento das desigualdades sociais, o crescimento urbano acelerado com problemas ambientais, produziram comunidades com grande vulnerabilidade com restrições e privações de bens e serviços essenciais como saúde, trabalho, educação, cultural e lazer. O desenvolvimento local consiste em que,
a comunidade, conjuntamente, produza estratégias e desenvolva ações capazes de realizar mudanças, ampliando as oportunidades, criando sustentabilidade e estabelecendo melhorarias das condições de vida.
A sistematização do processo de discussão, coletiva e participativa, para o desenvolvimento da comunidade é formalizado através do Plano Comunitário de Desenvolvimento Local. Este Plano é um guia
para induzir e orientar a execução das ações planejadas para o desenvolvimento local. É resultado de um
processo comunitário e da pactuação com o poder público. Sua execução requer um cronograma, monitoramento e avaliação permanentes, bem como sua atualização periódica
Em Viamão, o único projeto em execução do PRONASCI/MJ, no Território de Paz das Augustas
é o projeto de Economia Solidária na Prevenção a Violência no RS, realizado pela Guayí, em parceria
com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, que está sendo
executado em conjunto com a comunidade do Território de Paz, onde estão sendo realizadas atividades
participativas para o desenvolvimento de todas as fases do projeto.
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PLANO COMUNITÁRIO

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Augustas, foi realizado
um processo que contemplou reuniões comunitárias e oficinas de debates abordando os temas do PRONASCI: prevenção à violência e desenvolvimento local.
O Plano foi elaborado em reuniões comunitárias, obedecendo uma metodologia participativa, em três momentos: 1) levantamento dos problemas, dificuldades, potencialidades e demandas; 2) definição e hierarquização das prioridades, elaboração do plano de atividades
e ações; e, 3) apresentação e aprovação do plano e compromisso de execução. As reuniões, para elaboração do Plano
de Prevenção à Violência e Desenvolvimento Local, ocorreram no primeiro semestre de 2012, nas dependências do
CTG Pealo da Estância e na sala de reunião da Unidade Básica de Saúde Meneghini.
A seguir a síntese das discussões comunitárias:

Reunião Comunitária do Projeto —
Augustas — Viamão

Problemas e dificuldades

dos moradores e a pouca participação nos espaços comunitários e busca das demandas;

No primeiro momento
foram apontados os
principais problemas
para melhoria da vida
comunitária do Território de Paz. A discussão
apresentou um conjunto de temas e situações, resumidas nas áreas
temáticas a seguir:

5) na educação, deficiência de vaga
em escola de educação infantil creches públicas;
6) no trabalho: a falta de oportunidade de trabalho e renda para os jovens: e,
7) no esporte, lazer e cultura, a
falta de uma política de incentivo de esporte,
lazer e cultura para jovens e adolescentes.

1) na segurança pública, foram
destacados o sentimento de insegurança da
comunidade produzido por atos de violência
contra pessoas e o tráfico de drogas e, ainda,
falta de um policiamento mais presente e comunitário;
3) no meio-ambiente, infraestrutura e serviços, foram listados a deficiência do
saneamento básico, falta de pavimentação e
falta de infraestrutura ao redor do valão, além
da pouca presença do Governo Municipal;
Oficinas Projeto—Augustas

4) nas relações comunitárias, foram reforçados a falta de união e solidariedade

Território de Paz Augustas — Viamão
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O TERRITÓRIO DE PAZ AUGUSTAS

A Prefeitura Municipal de Viamão escolheu como Território de Paz as comunidades das Augustas. As
Augustas, integradas pelas Vilas Augusta Meneghini,
Augusta Marina e Augusta Fiel, localizada a oeste da

cidade de Viamão e se insere na bacia hidrográfica do
arroio Feijó. A estimativa da população é de 27 mil habitantes, dados do IBGE de 2009, sendo a faixa etária de
15 a 29anos, corresponde a 26% da população da região
(7.161 jovens).

POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ Cruz, através da Pastoral da Criança, atendendo
500 famílias de baixa renda com repasse de aliAUGUSTAS

Na sequência do processo foi realizada uma reflexão sobre a capacidade instalada na
região, visualizando as entidades, atividades, projetos e serviços que possuem potencialidade de
contribuir com as demandas coletivas da comunidade.
A síntese da discussão mostra que o
Território de Paz das Augustas alterna locais com
regular infraestrutura e outros com vulnerabilidade
e precariedade. Os serviços existentes no território são postos de saúde, serviço de assistência
social e escolas. O Território possui um movimento comunitário e social atuante e se destaca com
atividades com a juventude através do Movimento
hip hop e a capoeira, assim como grupos musicais
de rock e samba. O projeto Alimentação com Cidadania ligada ao Programa Fome Zero do Governo Federal está em execução pela paróquia Santa

mentos e ações de cidadania. Também há uma
rede comunitária que desenvolve ações de prevenção ao uso de drogas, orientação à saúde das
crianças, orientações para cidadania, ações de
prevenção à violência, prevenção à saúde através
da medicina alternativa, atividades de canto e
dança e ações de cultura tradicionalista e a

prática do futebol.

Reuniões Comunitárias
— Augustas

O PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Por fim, com o quadro organizado, foram escolhidas e avaliadas as demandas prioritárias, apontado encaminhamentos e ações a serem realizadas. Foram hierarquizadas as demandas
e escolhida cinco prioridades, cuja síntese é apresentada a seguir:
1. Trabalho e Renda:
Demanda: Criar oportunidade de trabalho e renda para jovens sem experiência;
Ação: Investir na organização de empreendimentos econômicos solidários e demandar um espaço público para incubar empreendimentos de jovens;
2. Meio-ambiente, infraestrutura e serviços:
Demanda: Investir no saneamento básico e na infraestrutura em volta do valão;
Ação: Apresentar a demanda ao Governo Municipal;
3. Educação
Demanda: Ampliar as vagas das creches públicas;
Ação: Apresentar a demanda ao governo Municipal e ao orçamento Participativo
4. Segurança Pública:
Demanda: Ampliar a ação do policiamento comunitário.
Ação: Reunião com Comando Local da BM.
Reunião Comunitária
5. Esporte, Lazer e Cultura
Demanda: Buscar atividades de incentivo ao esporte, lazer e cultura aos jovens;
Ação: Articular com demais organizações comunitárias e apresentar a demanda ao Governo Municipal.
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O QUE É DESENVOLVIMENTO LOCAL?
O agravamento das desigualdades sociais, o crescimento urbano acelerado com problemas ambientais, produziram comunidades com grande vulnerabilidade com restrições e
privações de bens e serviços essenciais como saúde, trabalho, educação, cultural e lazer. O
desenvolvimento local consiste em que, a comunidade, coletiva e conjuntamente, produza
estratégias e desenvolva ações capazes de realizar mudanças, ampliando as oportunidades,
criando sustentabilidade e estabelecendo melhorarias das condições de vida.
O PLANO COMUNITÁRIO DESENVOLVIMENTO LOCAL.
A sistematização do processo de discussão, coletiva e participativa, para o desenvolvimento da comunidade é formalizado através do Plano Comunitário de Desenvolvimento Local. Este Plano é um guia para induzir e orientar a execução das ações planejadas para o
desenvolvimento local. É resultado de um processo comunitário e da pactuação com o poder
público. Sua execução requer um cronograma, monitoramento e avaliação permanentes,
bem como sua atualização periódica.
O PAPEL DO CONSELHO COMUNITÁRIO
O Conselho Comunitário é um espaço de participação para o fortalecimento comunitário, discussão dos problemas e das demandas coletivas e para o acompanhamento do plano, elaboração dos projetos, realização das ações programadas, avaliações, correções e prestações de contas. O Conselho Comunitário, como método de trabalho, deve observar: 1)
processo participativo e permanente; 2) organização; 3) mobilização; 4) trabalho comunitário de base; 5) caráter voluntário; e, 6) planejamento participativo.
GERAÇÃO DE RENDA COM ECONOMIA SOLIDÁRIA - Edição dE Áudio, VídEo E SErigrafia
Nas augustas

Durante a execução
do projeto foi constituído um
empreendimento econômico
solidário com integrantes da
comunidade, que estão constituindo um núcleo de trabalho
e geração de renda, denominado de Augusta Grupo Solidário de
Trabalho—AGST, sendo composto por
11 jovens, com a finalidade de desenvolver trabalho e renda aos mesmos, através

da oferta de produtos e serviços no campo da edição
de áudio e vídeo e serigrafia. Durante o desenvolvimento do projeto o grupo
de jovem está realizando o
processo de organização do
empreendimento, através da consultoria da Guayí nas áreas da administração, organização, finanças, economia,
produção e comercialização.

