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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 Sapucaia do Sul, o projeto está integrado as demais ações do Território de Paz Grande Vargas e tem o apoio do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Economia Solidária e da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.
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PLANO COMUNITÁRIO

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Grande Vargas, 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. O Conselho Comunitário realizou, no último trimestre de 2011 e primeiro trimestre de
2012, na sede da Associação de Moradores do Parque Joel, as
reuniões para elaboração do Plano de Prevenção à Violência e
Desenvolvimento Local.
A seguir a síntese das discussões comunitárias:

ra e serviços, foram listados a deficiência do
saneamento básico, falta de pavimentação nos
No
primeiro momento bairros Santa Luzia, Colina Verde e Cooperatiforam apontados os prin- va Vida Nova e falta de espaços públicos de
cipais problemas para lazer para jovens e crianças;
melhoria da vida comuni4) nas relações comunitárias, fotária do Território de Paz.
ram reforçados a falta de união e solidariedade
A discussão apresentou
dos moradores e a pouca participação nos esum conjunto de temas e situações, resumidas
paços comunitários e busca das demandas;
nas áreas temáticas a seguir:

Problemas e dificuldades

1)na segurança pública, foram destacados o sentimento de insegurança da comunidade produzido por atos de violência contra
mulheres, jovens e adolescentes, violência na
escola, exploração sexual de crianças e adolescentes, pedofilia, tráfico de drogas e falta
de um policiamento mais presente e comunitário;
2) na saúde, foram enfatizados a
deficiência de médicos, dentistas e agentes de
saúde comunitário nos Postos de Saúde: a inexistência de farmácias próximo a comunidade:
e, a falta de atendimento a usuários de drogas
e seus familiares;
3) no meio-ambiente, infraestrutu-

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 trânsito, a inexistência de inibidores de excesso de velocidade dos veículos
na
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Vargas, Vila Esperança, Trensurb, Passo do Garimpo,
Santa Luzia, Neli, Eliza, AMOBEM e Cooperativas HaGrande Vargas é o Território de Paz de Sapu- bitacionais Vida Nova. Conforme levantamento da Estracaia do Sul. Fica na região Nordeste do Orçamento Par- tégia de Saúde da Família (ESF) estima-se que a região
ticipativo e abrange as seguintes comunidades: Colina possui 15.000 pessoas.
Verde, Corsan, Parque Joel, São Cristóvão, Sete e Vila
O TERRITÓRIO DE PAZ Grande Vargas

POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ mia Solidária na Prevenção á Violência (SENAES/
MTE —Guayí).
GRANDE VARGAS

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. Na saúde: ESF Colina Verde, Itapemirim,
São Cristóvão e Vargas; na Educação: EMI Romana, EMEF Walmir Martins, Alberto Santos Dumont
(1o., 2.o grau e EJA), Tiradentes e Getúlio Vargas.
Também conta com uma escola particular, São
Lucas – ULBRA, com ensino fundamental, médio
e técnico; e, na Assistência Social: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-Nordeste).
Os projetos do PRONASCI em execução no Território de Paz: Mulheres da Paz, PROTEJO, Justiça
Comunitária, PELC, Praça da Juventude e Econo-

A seguir foram listados as organizações sociais e os projetos no território. Há as Associações dos Moradores: Vila Esperança, Canizio,
Santa Luzia, Neli, Vila Vargas, Colina Verde e
Parque Joel. A região possui os seguintes projetos
sociais: Escolinha de Futebol da Vila Esperança,
time de futebol da Vargas, oficinas de artesanato,
Cooperativa Unidos
Venceremos e duas Cooperativas Habitacionais
Vida Nova e AMOBEM;
recicladores, costureiras, colônia de férias,
banda e grupo de pagode da Colina Verde e
grupos de Hip Hop. E, o
Conselho Comunitário
de Prevenção à Violência.

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 atendimento médico no Posto de Saúde, com atenção especial a saúde bucal;
Ação: Apresentar a demanda ao Governo Municipal e pautar no Conselho Municipal de Saúde.
2. 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;
3. Meio-ambiente, infraestrutura e serviços:
Demanda: Investir no saneamento básico, pavimentação no bairro Santo Luzia, ampliar espaços públicos de lazer para jovens
e crianças, instalar uma parada de ônibus na rua Paes Lemos e colocar redutor de velocidade na rua João Ramalho;
Ação: Apresentar a demanda ao Governo Municipal e a Plenária do Orçamento Participativo;
4. Educação
Demanda: Ampliar as vagas das creches públicas
Ação: Apresentar a demanda ao governo Municipal e ao orçamento Participativo
5. Segurança Pública:
Demanda: Ampliar a ação do policiamento comunitário.
Ação: Reunião com o Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, GGIM e Comando Local
da BM.

FÓRUM REGIONAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA DA REGIÃO LESTE

CONSELHO COMUNITÁRIO
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E DESENVOLVIMENTO LOCAL
SANTO AFONSO

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 - PADARIA COMUNITÁRIA GRANDE VARGAS
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, no
segmento de padaria comunitária.
A ação está sendo executado em
parceria com o Governo Municipal,
Departamento de Economia Solidá-

ria da Secretaria Municipal do
Trabalho, Cidadania e Economia
Solidária. Este processo contempla a formação para organização e
gestão, capacitação técnica, investimento produtivo e elaboração de
um Plano de Sustentabilidade,
além de um espaço de incubação
inicial e a busca do mercado socialmente orientado.
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