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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 São Leopoldo, o projeto está integrado as demais ações do Território de Paz da Vicentina e
tem o apoio do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública — SEMUSP e
do Departamento de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social—SEMEDES.
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PLANO COMUNITÁRIO

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz da Vicentina, 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 primeiro trimestre de
2012, na Associação dos Moradores da Vila Paim, as reuniões
para elaboração do Plano de Prevenção à Violência e Desenvolvimento Local.
A seguir a síntese das discussões comunitárias:

Problemas e dificuldades
No primeiro momento foram apontados
os principais problemas e dificuldades para melhoria da vida comunitária do Território de Paz. A discussão apresentou um conjunto de temas e situações, que foram resumidas nas áreas temáticas a
seguir: 1) na segurança pública, foram destacados o sentimento de insegurança da comunidade
produzido por atos de violência, relacionados a assaltos e agressões as pessoas, ao tráfico de drogas na região, a abordagem inadequada da policia
e a falta de um policiamento mais presente e comunitário; 2) na saúde, foram
enfatizados a precariedade
do atendimento dos Postos

de Saúde (necessidade de ampliação do atendimento e da distribuição de remédios) e, pontualmente, foi destacado por diversas pessoas a deficiência na distribuição de preservativo; 3) no meioambiente, infraestrutura e serviços, foram listados
os problemas das praças sem conservação, ruas
sem calçamentos, deficiência do saneamento básico, ruas esburacadas e esgotos entupidos; 4) nas
relações comunitárias, foram reforçados a falta
de solidariedade e o preconceito, especialmente
nas escolas, contra a orientação sexual, aparência
física e cor; 5) na educação, deficiência de vaga
do ensino médio; 6) no trabalho: a falta de oportunidade de trabalho e renda na comunidade; e, 7)
na assistência social, a deficiência de atenção ao
idoso e atendimento a moradores de rua.

Demandas da Comunidade
O próximo passo foi identificar as demandas em cada área. O resultado da discussão foi o seguinte:
1) na segurança pública, qualificar a abordagem policial e a implantação de um posto policial
comunitário;
2) na saúde, melhorar e ampliar o atendimento, aumentar os
medicamentos e qualificar a distribuição dos preservativos;
3) No meio-ambiente, infraestrutura e serviços, a demanda é
por calçamento nas ruas, melhoria na conservação das praças, no transporte coletivo e criação de canil para cachorros;
4) na educação, ampliação das vagas de ensino médio, mais
apoio a comunidade escolar e a realização de uma campanha de conscientização contra os atos de preconceito;
5) nas relações comunitárias, campanha de conscientização
de fortalecimento dos processos comunitários e solidários;
6) no trabalho, ampliação da política de oportunidades de
trabalho e renda, com prioridade para a economia solidária; e,
7) implantação de asilos para idosos e abrigos de atendimento a moradores de rua.

Território de Paz Vicentina—São Leopoldo
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nidades são Bairros Vicentina, São Miguel e São
O Território de Paz da Vicentina, fica na João Batista. Também formam este Território os
região Oeste do Orçamento Participativo de São blocos de edifícios Charrua, Vila Paim, Vila BaLeopoldo e abriga 12 mil leopoldense. As comu- tista, Renascer( Cerâmica Anita) e Beira Mar .
O TERRITÓRIO DE PAZ DA VICENTINA

POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ PRONASCI, possui os projetos Protejo, Mulheres da Paz, Justiça Comunitária e EconoVICENTINA
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Na sequência do processo foi reali- (SENAES/MTE—Guayí).
zada uma reflexão sobre a capacidade instaA seguir foram listados os orgalada na região, visualizando
nizações sociais e os projetos
as entidades, atividades, procomunitários existentes no terjetos e serviços que possuem
ritório: Associação de Moradopotencialidade de contribuir
res, Cooperativa Habitacional
com as demandas coletivas
Paulo Couto, Rádio Comunitáda comunidade.
ria Studio, CTG Tapera Velha,
Primeiramente foBeira-Mar e Tricolor, Instituto
ram listados os serviços públiLennon, Casa da Criança e
cos. Na área da saúde,
Adolescente, SER Cultural
UBAM, UBS Vicentina e Vila
Alambique, Casa do Oleiro, Amigos em Ação,
Paim, UBS Volante II que atende, quinzenal- Escola de Samba Império do Sol, MTD, ONGs
mente, o Bairro São João Batista. Na educa- e projetos sociais. Também foi identificada a
ção, cinco escolas, sendo uma de ensino mé- potencialidade de trabalho na construção civil.
dio. Na assistência social, o CRAS-OESTE. O

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 as quatro primeiras prioridades, cuja síntese é apresentada a seguir:

1.Segurança Pública:
Demanda: Qualificar a abordagem policial
Ação: Reunir com o responsável pelo policiamento no Território de Paz.
2. Saúde:
Demanda: Mais medicamentos nos postos de saúde
Ação: Reunir com a SMS e, também, apresentar a demanda no
Conselho Municipal de Saúde.
3. Educação:
Demanda: Ampliação de vagas no ensino médio no Território
Ação: Reunir com a Coordenadoria Regional de Educação.
4. Trabalho e Renda:
Demanda: Ampliar as oportunidades de trabalho e renda:
Ação: Apoiar e estimular a organização de empreendimentos
econômicos solidários.

FÓRUM REGIONAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA DA REGIÃO LESTE

CONSELHO COMUNITÁRIO
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E DESENVOLVIMENTO LOCAL
DA VICENTINA

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 VICENTINA

O projeto realiza um processo de constituição de empreendimento econômico solidário na Vicentina, no segmentos econômico de padaria, envolvendo jovens.
Este processo contempla a formação para organização e gestão, capacitação técnica, investimento produtivo e elaboração de um Plano de Sustentabilidade.
APOIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

