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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 Canoas, o projeto está integrado as demais ações do Território de Paz Guajuviras e tem o
apoio do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
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PLANO COMUNITÁRIO

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Guajuviras, 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 trimestre de 2012, na
Casa das Mulheres da Paz.
A seguir a síntese das discussões comunitárias.

além do desinteresse de alguns participantes
dos projetos do PRONASCI em articular com
No
primeiro momento os outros projetos;
foram apontados os prin5) na educação, reforço escolar nas
cipais problemas para
disciplinas que os alunos apresentam maior
melhoria da vida comunidificuldades e melhoria na política de educatária do Território de Paz.
ção;
A discussão apresentou
6) no trabalho: a falta de oportunidaum conjunto de temas e
de de trabalho e renda para os jovens, os
situações, resumidas nas áreas temáticas a
quais ficam nas esquinas e muitos se tornam
seguir:
usuários de drogas:
1) na saúde, foram enfatizados a defi7) no transporte, deficiência no transciência de médicos nas especialidades de psiporte coletivo, a falta de linhas de ônibus após
quiatria e dermatologia, de dentistas e de psia meia-noite;
cólogos; as longas esperas nos Postos de Sa8) no esporte e lazer, a não inclusão
úde; a necessidade de melhoria na saúde pública e a implantação da agenda eletrônica no de jovens com menos de 13 anos no PELC, a
atendimento (com maior esclarecimento e não utilização de turno integral e a falta de
atrativo do programa;
comprometimento);
9) na segurança pública, deficiência
3) no meio-ambiente, infraestrutura
e serviços, foram listados a deficiência do sa- no policiamento ostensivo e comunitário.

Problemas e dificuldades

neamento básico, na rede de esgoto, na iluminação pública e a falta de integração entre os
serviços de água e luz;
4) nas relações comunitárias, foram
reforçados a falta de participação e interesse
da comunidade em procurar seus direitos,
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Pancera, Pôr do Sol, São Miguel e Recanto dos
Seus. O Território abriga 40 mil canoenses, 12% da
Canoas escolheu como Território de Paz, o população do município e tem 55% dos moradores
bairro Guajuvira na região Nordeste da Cidade, com com menos de 30 anos.
as comunidades de Esperança, Boqueirão, Nancy
O TERRITÓRIO DE PAZ GUAJUVIRAS

POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ GUAJUVIRAS
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: Sub Prefeitura Nordeste, Escolas Municipais
e Estaduais, PSFs, CRAS, CAIC, Centro Regional de
Economia Solidária, Centro Cultural e Artes, Farmácia
Popular, Biblioteca do Centro Cultural, Posto da Brigada Militar com Biblioteca e, as casas da Justiça Comunitária, das Mulheres, da Juventude e da Comunicação
Cidadã, além dos Telecentros da Casa da Juventude e
da Contel. Os projetos do PRONASCI em execução no
Território de Paz, além dos listados acima: Pacificar;
Casa Abrigo; Canal Comunidade; Geração Consciente;
Observatório de Comunicação Cidadã; Pontos de Leitura; Museus Comunitários – Pontos de Memória; Cine
+ Cultura; Projeto Esporte e Lazer da Cidade; Praça da
Juventude; Posto Móvel de Policiamento Comunitário;

Guarda Escolar Comunitária; e, Economia Solidária na Prevenção á Violência (SENAES/MTE —Guayí).
A seguir foram listados as organizações sociais e os projetos no
território. Em resumo há uma grande
rede de organizações e entidades representativas que somam em torno de
400 entidades, com maior peso para as
entidades religiosas (Evangélicas, Católicas e de Matriz Africana), totalizando 250 instituições, seguidas de 18 entidades assistenciais e grupos
de apoio, 8 grupos culturais como Capoeira, Hip Hop e
outras expressões artísticas, 4 segmentos de economia
solidária e artesanatos (Flor de Lis, Associação Ildo
Meneguetti, Fio de Ouro e Vida Saudável), Escola de
Samba Guajuviras Nossas Raízes e o Bloco Aquarela,
a Rádio Comunitária, Jornal do Bairro.
Além desta capacidade instalada foram destacados como potencialidade da região: comércio consolidado, agencias bancárias, supermercado em funcionamento até às duas horas da madrugada, história de
lutas da comunidade, associações culturais e de moradores, associação dos comerciantes.

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. Saúde:
Demanda: Melhorar a estrutura dos Postos de Saúde e o atendimento da saúde pública;
.2. Trabalho e Renda:
Demanda: Investir em programas de qualificação profissional para jovens, cursos para idosos e terapia ocupacional, incentivar e melhorar as condições dos recicladores e implantar projeto de Horta Comunitária;
3. Meio-ambiente, infraestrutura e serviços:
Demanda: Melhorar a rede elétrica e a iluminação pública, ampliar a pavimentação, resolver o problema de falta de água no
verão e articular a instalação de posto de recebimento de correspondência (EBCT) ;
4.Educação
Demanda: Ampliar as creches, melhorar a estruturação das escolas, disponibilizar espaços nas escolas para professores aposentados possam desenvolver projetos sociais;
5. Transporte
Demanda: Melhorar o transporte público, ampliando o número de linhas de ônibus e proporcionando a entrada de outras empresas no serviço;
6. Esporte, Lazer e Cultura
Demanda: Investir em mais espaços de lazer (praças, ginásio e quadra de esportes), criar mais espaços para crianças, investir em projetos que oportunizem atividades com adolescentes e crianças
em turno inverso da escola, desenvolver projetos de esportes no bairro, incentivando o futebol;
7. Desenvolvimento Local
Demanda: Criar o Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico da região.
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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 NO GUAJUVIRAS
“FLOR DE LIZ — AÇÃO E SOLIDARIEDADE’.
Um grupo de 30 mulheres
organizaram o Empreendimento Econômico Solidário denominado “Flor
de Liz — Ação e Solidariedade”,
ação articulada e apoiada pelo projeto “Economia Solidária na Prevenção
à Violência” da Guayí, com a parceria do Departamento de Economia
Solidária da SMD, da SMDS da
SMSPC. Esta proposta busca desenvolver trabalho e renda, através da
oferta de produtos e serviços no cam-

po da confecção. O empreendimento é estruturado com os princípios
da economia solidária, com os valor es da autogestão e autoorganização e está sendo organizado através de um processo participativo. O Grupo está funcionando
no Centro Regional de Economia
Solidária onde foi constituído, nesta parceria, o Atelier de Costura,
com móveis e máquinas de costuras oriundo do projeto.
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