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PLANO COMUNITÁRIO PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO LOCAL
TERRITÓRIO DE PAZ LOMBA DO PINHEIRO—RECREIO DA DIVISA

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 Lomba do Pinheiro, através da articulação com o Fórum Regional de Justiça e Segurança da Lomba do Pinheiro, organizações comunitárias como a Associação Comunitária Recreio da Divisa e a Cia do Fuxico e a rede de
serviços da região.
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PLANO COMUNITÁRIO

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO—RECREIO DA DIVISA
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Lomba do Pinheiro, 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, na sede da Cia do Fuxico e da Associação Comunitária Recreio da Divisa — ACRED, focalizando
Oficina do Projeto
somente a comunidade do Recreio da Divisa.
A seguir a síntese das discussões comunitárias.

ACRED

com grupos jogando pedras nas casas, pichações nos prédios e batidas de ferro nas ruas
No
primeiro momento causando grandes barulhos e o consumo de
foram apontados os prin- crack e bebidas alcoólicas, inclusive por criancipais problemas para ças;
melhoria da vida comuni5) na educação, foi citada a falta de vagas
tária do Território de Paz.
nas séries iniciais;
A discussão apresentou
6) no transporte, foi destacado a deficiênum conjunto de temas e
cia no transporte coletivo, com a falta de ônisituações, resumidas nas áreas temáticas a
bus nos horários de pico;
seguir:
7) no esporte e lazer, falta de equipa1) na saúde, foram enfatizados a deficiênmentos para criança e espaços de lazer para
cia de médicos nas especialidades de ginecojovens e adolescentes;
logista e pediatria e de dentistas;
8) na habitação, foi listado as áreas de
3) no meio-ambiente, infraestrutura e
risco e as famílias removidas dali e sendo coloserviços, foram listados a deficiência do sanecadas em habitações precárias;
amento básico; na rede de esgoto; falta de pa9) na segurança pública, foram apontavimentação nas ruas internas da Vila, com ruas
muito estreitas e com buracos, dificultando o dos a insegurança pela violência contras pesacesso dos veículos e dos serviços; problemas soas, pelo tráfico de drogas e pela desocupade iluminação pública, agravada pelos gatos ção de casas de desafetos dos grupos criminocom instalação precária, enfraquecendo a ilu- sos para alocação
minação e provocando curtos circuitos; proble- de parceiros; e, a
mas na rede de água, provocadas pelos gatos deficiência no policiamento ostensino sistema;
vo e comunitário
4) nas relações comunitárias, foram
Conselho Popular da
no interior da Vila.
Lomba—Projeto
reforçados o vandalismo nas madrugadas,

Problemas e dificuldades

Território de Paz Lomba do Pinheiro—Porto Alegre
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62 mil habitantes, aproximadamente 4,4% da popuPorto Alegre escolheu, com um dos seus lação da capital (com 48,7% de homens e 51,3% de
Territórios de Paz, a Lomba do Pinheiro, que fica na mulheres). Os jovens (menos de 29 anos) são em
região 4 do Orçamento Participativo. Tem cerca de torno de 53%. O bairro é reconhecido desde 1997.
O TERRITÓRIO DE PAZ / Lomba do Pinheiro

POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ LOMBA DO PINHEIRO / RECREIO DA DIVISA
Na sequência do processo foi
realizada uma reflexão sobre a capacidade instalada na região (Recreio da
Divisa), visualizando as entidades, atividades, projetos e serviços que possuem
potencialidade de contribuir com as demandas coletivas da comunidade.

Reunião FRJS

porte e Lazer na Comunidade –
PELC; Modernização das áreas operacionais e patrulhamento da Guarda
Metropolitana; Mulheres da Paz; Protejo; Justiça Comunitária, executada
pelo CPCA e, Economia Solidária na
Prevenção á Violência (SENAES/
MTE —Guayí).

A seguir foram listados as
organizações sociais e os projetos
no território. Em síntese foram identificados: SASE –
Casa de São Francisco; Grupo de Economia Solidária
Cia do Fuxico; Creche Recreio da Divisa, Creche do
Mangui Seco; ACRED – Associação de Moradores da
Recreio da Divisa; PSF – Programa de Saúde da Família; Minimercado; Os Brechós e Casas religiosas de
diversos Credos.

Primeiramente foram listados os serviços públicos: Escolas Estaduais e Municipais de 1º Grau; Centro
Administrativo Regional da Prefeitura; Serviço Municipal de Limpeza Urbana; Abrigo Municipal; CRES e
CRAS; Unidade da Brigada Militar, Delegacia de Polícia
e Conselho Tutelar. A região conta com uma Rede de
Serviço atuante, a CORAS e o Fórum Regional de JusOs projetos existentes na comunidade são:
tiça e Segurança. Os projetos do PRONASCI em exeEscolinha
de Futebol; Museu Comunitário; Biblioteca
cução no Território de Paz: capacitação dos agentes de
saúde/PSF (Programa Saúde da Família); Projeto Es- Popular; CTG; Justiça Restaurativa; Telecentros; Oficinas e Cursos de Música; e, Jovem Aprendiz.

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 seis prioridades, cuja síntese é apresentada a seguir:
1. Saúde:
Demanda: Melhorar a estrutura dos Postos de Saúde, garantindo o atendimento de especialistas e dentistas;
2. Meio-ambiente, infraestrutura e serviços:
Demanda: Regularização da situação da energia elétrica e da luz para as residências e implantação do sistema
de esgoto;
3.Educação
Demanda: Aumentar as vagas nas escolas, especialmente para as crianças das séries iniciais;
4. Transporte
Demanda: Ampliar o número de ônibus nos horários de maior movimento;
5. Segurança Pública
Demanda: Aumentar o policiamento ostensivo no interior da comunidade e
implantar o policiamento comunitário.
6. Geração de Trabalho e Renda
Demanda: Apoiar a geração de trabalho e renda através do estímulo a organizações de economia solidária.
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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 LOMBA DO PINHEIRO
“COMPANHIA DO FUXICO’.

A Companhia do Fuxico é o empreendimento apoiado
pelo projeto “Economia Solidária na Prevenção à Violência”
na Lomba do Pinheiro, sendo
composto por mulheres, com a
finalidade de desenvolver trabalho e renda, através da oferta
de produtos e serviços no campo do artesanato e da confecção. O empreendimento é estruturado a partir dos
princípios da economia solidária, considerando os

valores da autogestão e autoorganização e está sendo fortalecido através de um processo participativo. As mulheres integrantes do
Grupo, com a consultoria da
Guayí, estão definindo a sua organização, gestão, produção, plano de
sustentabilidade e acordo de funcionamento. Entre as ações do projeto
está o investimento básico com
compras de equipamentos para o serviço de confecção.

