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PLANO COMUNITÁRIO PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO LOCAL
TERRITÓRIO DE PAZ CRUZEIRO

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 Porto Alegre, o projeto está integrado as demais ações do Território de Paz Cruzeiro, através da articulação com o Fórum Regional de Justiça e Segurança da Cruzeiro e organizações comunitárias.
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PLANO COMUNITÁRIO

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Cruzeiro, 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 segundo semestre de 2011, em parceria com o Fórum Regional de
Justiça e Segurança.
A seguir a síntese das discussões comunitárias.

Problemas e dificuldades

Reunião FRJS
Cruzeiro

trabalho e renda para jovens e a exploração do
trabalho infantil;

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:

6) em relação à violência foram
destacados: jovens e adolescentes a serviço
do tráfico e dependentes de drogas, exploração sexual infanto-juvenil, homicídios e assaltos; na escola problemas com drogas (tráfico e
dependência), pequenos furtos e roubos,
agressões verbais e físicas entre alunos, ex1) na saúde, foi destacado a dificul- ploração sexual infanto-juvenil, bondes e buldade de acesso a saúde mental;
lyng; e, foi destacado também a violência do2) na educação, foram listados a méstica e entre vizinhos;
pouca oferta de educação infantil e a evasão
7) na segurança pública, foram
escolar;
apontados a insegurança pela violência con3) no meio-ambiente, infraestrutu- tras pessoas, pelo tráfico de drogas e constanra e serviços, foram listados a deficiência do tes furtos e roubos; e, a deficiência no policiamento ostensivo e comunitário no interior da
saneamento básico;
Vila e, também foi destacado a violência polici4) na habitação, foram listados os
al no Território de Paz.
loteamentos irregulares, as moradias precárias, a especulação imobiliária e a movimento
de remoção das famílias em condições não
favoráveis, decorrentes das obras da Copa do
Mundo 2014;
5) no trabalho, pessoas desempregadas e falta de oportunidades de geração de

Reunião Comunitária
Vila Tronco
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Território de Paz Cruzeiro—Porto Alegre
O TERRITÓRIO DE PAZ Cruzeiro

O Território de Paz – Cruzeiro é composto de
cinco comunidades: Tronco do Postão; Tronco Neves;
Nossa Senhora do Brasil; Prisma e; Gaúcha. Está situado
na região 10 do Orçamento Participativo, que contempla
POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ
CRUZEIRO
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. Primeiramente foram listados os serviços públicos: duas
escolas do nível médio e seis escolas do fundamental, três
creches comunitárias; Centro Administrativo Regional da
Prefeitura; Serviço Municipal de Limpeza Urbana; CRES e
CRAS, Unidade da Fundação Estadual Sócio Educativa, Centro de Saúde da Vila dos Comerciários, PFS, Osmar Freitas,
Santa Tereza e Cruzeiro do Sul, Unidade Básica de Saúde
tronco e Pronto Atendimento Emergencial de Saúde Tronco
(Postão 3), Unidade da Brigada Militar, Delegacia de Polícia,
Regional da Guarda Municipal e Conselho Tutelar. A região
conta com uma Rede de Serviço atuante com o Fórum Regional do OP, CORAS, CRIS e Fórum Regional de Justiça e
Segurança. Diferentes projetos sociais são desenvolvidos na
região como o SASE, PEMSE, PETI, NASF e mas escolas o
PROERD/BM, Justiça restaurativa e Escola Limpa. Os proje-

os bairros Santa Tereza e Medianeira, possui em torno de
70 mil habitantes, o que representa 5% da população de
Porto Alegre. Os jovens de até 24 anos de idade constituem 48% da população. O bairro Santa Tereza foi criado oficialmente em 1959 e o Medianeira, em 1957.
tos do PRONASCI em execução no Território de Paz são:
capacitação dos agentes de saúde/PSF; PELC; Modernização
das áreas operacionais da Guarda Municipal; Mulheres da
Paz; Protejo; e, Economia Solidária na Prevenção á Violência (SENAES/MTE —Guayí). A região está contemplada
com o RSNAPAZ, com uma base local e um posto móvel de
policiamento comunitário.
A seguir foram listados as organizações sociais e os
projetos no território. Em síntese foram destacados um movimento comunitário atuante e uma rede de entidades locais
que atuam na área social, entre elas, a CUFA, Centro Educacional e Cultural da Vila Tronco, ONG Maria Mulher, Associação Cristã dos Moços Vila Cruzeiro, escolinhas de futebol,
associações comunitárias e diversas entidades religiosas.
.

Lançamento da Base do
RSNAPAZ na Cruzeiro

O PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Por fim, com o quadro organizado, foram escolhidas e avaliadas as demandas prioritárias, cuja
síntese é apresentada a seguir:
1.Geração de Trabalho e Renda
Demanda: Desenvolver política de estimulo a geração de trabalho e renda para jovens; apoiar a geração de trabalho e renda
através do estímulo a organizações de economia solidária e, promover ações que vislumbrem perspectivas para os jovens;
2. Educação
Demanda: ampliar os espaços educacionais na comunidade (a exemplo da escola aberta); ampliar as vagas na educação infantil
e fortalecer as ações para diminuir a evasão escolar;
3. Esporte e Lazer
Demanda: Construir equipamentos culturais e de laser na região; promover ações preventivas com cursos e esportes para os
crianças e jovens da comunidade;
4. Segurança Pública
Demanda: Fortalecer o policiamento comunitário; desenvolver ações para coibir a violência policial, com qualificação e responsabilização dos policiais; promover a integração entre comunidade e policia; realizar ações de enfrentamento a exploração
sexual infanto-juvenil ;
5. Comunidade
Demanda: Promover cursos de formação em direitos humanos e cidadania para lideranças comunitárias e capacitá-las para captação de recursos com intuito de implementar ações nas comunidades.
6. Prevenção à Violência
Demanda: Desenvolver uma politica de prevenção á violência contemplando uma ampla campanha
contra a violência nas escolas, o bulling e a violência entre vizinhos e doméstica.

FÓRUM REGIONAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA DA REGIÃO LESTE
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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 NA CRUZEIRO
“’INCUBADORA QUILOMBO DO SOPAPO”.

A Incubadora Quilombo do Sopapo que
é apoiada pelo projeto “Economia Solidária na
Prevenção à Violência”, na Cruzeiro, acolhe empreendimentos de jovens na área da produção cultural. A incubadora é um espaço vivo, criativo e
articulado de produção e comercialização. O espaço têm equipamentos e ferramentas necessários
para a organização e o fomento deste segmento
econômico. A incubadora é estruturada a partir dos
princípios da economia solidária, considerando os
valores da autogestão e auto-organização e está
sendo fortalecida através de um processo participa-

tivo. Os jovens integrantes do Grupo, com a consultoria da Guayí, estão definindo a sua organização, gestão, produção, plano de sustentabilidade e
acordo de funcionamento.

