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

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 Restinga, através da articulação com o Fórum Regional de Justiça e Segurança da Restinga, organizações comunitárias
e da rede de serviços.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO — RESTINGA
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Restinga, 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 de elaboração do Plano de Prevenção à
Violência e Desenvolvimento Local ocorreram no último trimestre de
2011, na sede da Igreja Batista Nova Vida e nas dependências do
Reunião elaboração do
PCDL Restinga
Centro de Referência de Assistência Social—CRAS Ampliado
(CECORES) . A seguir a síntese das discussões comunitárias.

5) na assistência social, a falta de uma
política de descentralização e a insuficiência
No
primeiro momento de recursos para as entidades que desenvolforam apontados os prin- vem ações na área da assistência social;
cipais problemas para
9) na segurança pública, foram apontamelhoria da vida comunidos a insegurança nos postos de saúde, eventária do Território de Paz.
tos e nas escolas; o tráfico de drogas e o uso
A discussão apresentou
de bebidas alcoólicas e drogas pelos jovens; e,
um conjunto de temas e
a demora e mau atendimento dos policiais.
situações, resumidas nas áreas temáticas a
seguir:

Problemas e dificuldades

1) na saúde, foram enfatizados problemas no atendimento de saúde, número de
consultas, postos e agentes de saúde insuficientes;
não efetivação dos Conselhos
Locais de Saúde nas UBS; e, distribuição
de medicamentos insuficiente ;
2) na educação, foram citada a falta de
vagas no ensino médio e na educação infantil;
3) no esporte e lazer, foi destacado a
falta de políticas públicas para ocupação
dos espaços de cultura e lazer existente;
4) no trabalho e renda, a falta de uma
política de incentivo a economia solidária
que considere a necessidade de capital de
giro, espaço de comercialização, infraestrutura e capacitação técnica;

Reuniões Comunitárias do
Projeto— PCDL
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Território de Paz Restinga—Porto Alegre

O território de paz está todo localizado na região da Restinga
Velha, e abrange as comunidades da Abolição, Barro VermeA Restinga fica ao sul da cidade na região 8 do OP,
lho, Caixa D’Água e Chácara do Banco.
possui mais de 53 mil habitantes, 4% da população da capital.
O TERRITÓRIO DE PAZ RESTINGA

POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ
RESTINGA
Na sequência foi realizada uma reflexão sobre a capacidade instalada na região. Primeiramente foram listados os serviços públicos: Escolas Estaduais e Municipais de 1º Grau e 2º
Grau e de educação infantil; Centro Administrativo Regional
da Prefeitura (com Telecentro); CRES e CRAS; Unidade Básica de Saúde e Programa de Saúde da Família, o Estúdio Multimeio (com Telecentro), Centro Comunitário da Restinga
(piscinas e ginásio), Fórum Regional do Poder Judiciário, 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 Justiça e Segurança, o Fórum de
Educação Restinga e Extremo-Sul. Os projetos do PRONASCI em execução no Território de Paz: capacitação dos agentes
de saúde/PSF (Programa Saúde da Família); PELC; Mulheres
da Paz; Protejo; e, Economia Solidária na Prevenção á Violência (SENAES/MTE —Guayí).

A seguir foram listados as organizações sociais e os projetos. Foram listadas as Associações de Moradores da Chácara
do Banco, Barro Vermelho, Núcleo Esperança, Caixa D’Água,
Castelo, 5ª Unidade e Restinga Velha. Identificadas um conjunto de organizações sociais e religiosas que desenvolvem
projetos sociais na área da assistência social, trabalho e renda,
esporte, cultura e lazer, onde se destacam os projetos: SASE,
trabalho educativo de informática, cozinha comunitária, padaria comunitária, recuperação de dependentes químicos, cursos
e oficinas na área cozinheiro/padeiro/confeiteiro, escola de
capoeira, hip hop e produção cultural, grafite, projeto de inclusão sociocultural — Programa de Auditório, oficina de tambores, curso musical, atendimento terapêutico, fornecimento de
remédios e alimentação e justiça restaurativa. Na área de geração de trabalho e renda (fomento, comercialização e formação) foram identificados 12 entidades com projetos e ações.
Foram identificados o Complexo Esportivo do Barro Vermelho, Escolinhas e Clubes de Futebol.

O PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Por fim, foram escolhidas e avaliadas as demandas prioritárias, cuja síntese é apresentada a
seguir:
1. Saúde:
Demanda: Efetivar os Conselhos Locais de Saúde nas UBS; descentralização e ampliação dos espaços
e horários de atendimentos; ampliação das possibilidades de distribuição de medicamentos para a comunidade; e, Ampliação dos agentes de saúde e área de atuação;
2. Assistência Social:
Demanda: Descentralização dos serviços e ampliação dos recursos para a assistência social; planejamento da assistência social,
com atuação na comunidade, no âmbito da CORAS; e, dialogo entre os serviços com os projetos desenvolvidos na comunidade;
3.Educação
Demanda: Comprometimento da escola com a comunidade; integração entre ensino superior, técnico, médio e fundamental;
ações de reforço escolar; ampliação do número de escolas no ensino médio e infantil; ampliação dos espaços noturnos abertos e
da educação de jovens e adultos; construir os critérios de ampliação de vagas na educação infantil com a Rede de Proteção, Conselho Tutelar e Comunidade; maior integração das diferentes entidades educacionais com a rede socioassistencial;
4. Cultura e Lazer
Demanda: Ampliação e revitalização dos espaços de cultura e esporte; abertura dos espaços públicos para lazer e cultura; e,
ações de esporte lazer voltadas a comunidade e aos jovens;
5. Segurança Pública
Demanda: Policiamento Comunitário e com respeito à cidadania; e, qualificação das condições para a polícia realizar o seu trabalho; integração da ação da polícia;
6. Geração de Trabalho e Renda—Economia Solidária
Demanda: Investimento público de infraestrutura para a comercialização e desenvolvimento
da economia solidária; linha de crédito especial para capital giro/matéria prima/equipamentos;
ações de fomento para cooperativas e organizações produtivas; capacitação técnica e formação
em administração e autogestão; e, mercado socialmente orientado para a economia solidária;
7. Comunidade
Demanda: Murais das ações comunitárias no transporte coletivo e demais espaços públicos;
parcerias com meios de comunicação para divulgar ações da Restinga; projeto de extensão
através do Instituto Federal para integração das ações comunitárias e comunicação (Ex. AgênApresentação do
PCDL Comunidade
cia da Boa Notícia).
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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 RESTINGA
“REPARTE—RESTINGA PONTOS DE ARTE’.

O EES Restinga Pontos de Arte—REPARTE é o
empreendimento apoiado pelo projeto “Economia Solidária na Prevenção à Violência”
na Restinga, sendo composto por mulheres, com a finalidade de desenvolver trabalho e renda, através de uma
rede de comercialização que oferece
a arte popular e artesanato. O empreendimento é estruturado a partir dos
princípios da economia solidária, con-

siderando os valores da autogestão e auto-organização 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 barracas para realização de
feiras.

