
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Assessoria de Comunicação

TERRITÓRIO DE PAZ
CIDADE DE DEUS - RIO

Agenda do evento:

Cidade de Deus  – Rio de Janeiro (RJ)
Dia: 14.12.2009
Local: Cidade de Deus
Rua Zózimo do Amaral, 346, Cidade de Deus. Próximo a Escola Municipal José
Clemente Pereira. Entrada pela Estrada dos Bandeirantes, 2697ª
Horário: 15h

Total de projetos lançados com o Território de Paz: 19

Total de investimento do Pronasci: R$ 22.111.576,12



Projetos lançados no Território de Paz:

1. Renaesp e Bolsa Formação
Os  policiais  que  trabalharão  no  Território  de  Paz  estão  mais  capacitados  e
valorizados.  O  Bolsa  Formação  oferece  um  auxílio  mensal  de  R$  400  para
policiais civis, militares, bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários e
peritos com salários de até R$ 1.700. Para ter acesso ao benefício, o profissional
tem que participar  de cursos de formação oferecidos  gratuitamente pela  Rede
Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp), que envolve hoje 66
instituições de ensino superior. O projeto já beneficia aproximadamente  160.559
profissionais de segurança pública no país.
Cidade de Deus
Bolsa Formação: são beneficiados 4.375 guardas municipais  da cidade do Rio
sendo 27.261 profissionais de segurança beneficiados no Estado. 
Renaesp: 3.816 guardas municipais realizaram o curso a distância da Renaesp.
No estado, 16.903 estudaram pela Rede. 
As instituições de ensino do RJ parceiras do Pronasci são: Universidade Federal
Fluminense,  Universidade  Estácio  de  Sá,  Faculdade  Latino-Americana  de
Ciências Sociais, Universidade Cândido Mendes e Universidade Federal do Rio de
Janeiro. 

2. Policiamento comunitário
A interação constante entre a polícia e a comunidade é uma das prioridades do
Pronasci para prevenir e conter a violência nas grandes cidades brasileiras. Por
isso,  o  Programa  vem  capacitando  os  policiais  em  técnicas  de  policiamento
comunitário em todos os estados. A idéia é estabelecer uma nova relação com a
comunidade, baseada na confiança e na proximidade. Os policiais permanecem
na  mesma  região,  tornando-se  conhecidos  dos  moradores.  Assim,  o  cidadão
saberá o nome dos policiais e os telefones das bases comunitárias, participará de
reuniões  periódicas  com  as  forças  de  segurança  e  de  outras  áreas  para
apresentar  reivindicações  que  realmente  melhorem  a  qualidade  de  vida  da
comunidade. O grande diferencial deste modelo é o foco na prevenção.
Cidade de Deus
O  policiamento  pacificador  instalado  no  RJ  com  as  UPPs  foi  induzido  pelo
Ministério  da  Justiça.  Todos  os  500  profissionais  que  atuam nas  UPPs  foram
capacitados pelo Pronasci na filosofia de policiamento comunitário. Na Cidade de
Deus atuam 273 homens. 

3. Postos de polícia comunitária
Os  policiais  comunitários  vão  trabalhar  em  postos  de  polícia  construídos  e
equipados pelo Pronasci. 
Cidade  de  Deus  As  Unidades  de  Policiamento  Pacificador  terão  recursos  do
Pronasci. 



4. Gabinete de Gestão Integrada (GGI)
O Gabinete de Gestão Integrada (GGI) é o principal  instrumento de gestão do
Pronasci.  É  composto  por  representantes  das  polícias  Militar,  Civil,  Federal  e
Rodoviária Federal,  além de um membro do Corpo de Bombeiros e da guarda
municipal. O Gabinete reúne também os governos federal, estadual e municipal, a
sociedade  civil  e  os  poderes  Judiciário  e  Legislativo.  O  grupo  planeja,  num
trabalho conjunto, as ações de segurança e define os territórios mais vulneráveis e
os  projetos  prioritários.  Atua  por  consenso,  sem  hierarquia,  respeitando  a
autonomia das instituições participantes e com foco na cidadania.
Cidade de Deus
Em pleno funcionamento. 

5. Videomonitoramento
A  cidade  receberá  um  reforço  importante  para  as  ações  de  combate  à
criminalidade  na  região:  a  instalação  de  25  câmeras  de  vigilância  para  o
monitoramento dos pontos mais violentos da cidade. A ação será coordenada pelo
Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).
Cidade de Deus
A prefeitura do Rio recebeu R$ 16 milhões para a instalação de câmeras pela
cidade.

6. Mulheres da Paz
O Pronasci seleciona mulheres que fazem parte da rede social e de parentesco do
público-alvo do programa (jovens de 15 a 29 anos em situação de risco) e que
possuem potencial de liderança. Chamadas de Mulheres da Paz, elas passam por
uma capacitação em temas como direitos humanos, Lei Maria da Penha, acesso à
justiça e mediação de conflitos. Têm como missão prevenir os conflitos locais e
afastar os jovens da criminalidade, incentivando a participação deles nos projetos
sociais do governo federal. Elas receberão um auxílio mensal de R$ 190. 
Cidade de Deus
300 mulheres da comunidade serão selecionadas. Mais informações na Secretaria
Municipal de Assistência Social – SMAS. Endereço: Rua Afonso Cavalcanti 455,
5o. andar, sala 547- Cidade Nova. Telefone: 2503-2409 (Elisangela Lima). 

7. Protejo – Proteção de Jovens em Território Vulnerável
O projeto é voltado a jovens de 15 a 24 anos, moradores de rua ou expostos à
violência  doméstica  ou  urbana.  Tem  como  objetivo  sensibilizá-los  para  uma
participação social ativa, resgatando sua auto-estima e convivência pacífica nas
comunidades em que vivem. Os jovens participarão do curso de formação cidadã
com 800 horas divididas  em 12 meses para atuarem como multiplicadores  da
cultura de paz. Recebem pelo projeto, durante um ano, uma bolsa mensal de R$
100.  Os  jovens  também  participarão  de  projetos  educacionais,  culturais  e
esportivos. 



Cidade de Deus
400 jovens da comunidade serão selecionados para o Protejo. Mais informações
na Secretaria Municipal  de Assistência Social  – SMAS. Endereço:  Rua Afonso
Cavalcanti  455,  5o.  andar,  sala  547-  Cidade  Nova.  Telefone:  2503-2409
(Elisangela Lima). Investimentos: R$ 8,8 milhões. 

8. Reservista Cidadão
Jovens que saíram do Serviço Militar Obrigatório poderão participar do projeto,
que tem como objetivo promover  a qualificação profissional  e sócio-jurídica de
jovens na faixa etária de 19 a 24 anos.  Eles poderão participar de cursos de
formação  profissional,  nas  seguintes  áreas:  Eletricista  Predial,  Eletricista  de
Automóveis,  Instalador  e  Reparador  de  Antenas  Parabólicas,  Manutenção  de
Redes de Computadores, Acabamento em Construção Civil, Segurança Privada,
Serralheria,  Lanternagem de  Automóveis  e  Pintura  de  Automóveis.  Durante  o
curso os alunos terão alimentação e bolsa auxílio de R$ 100 mensais. 
Cidade de Deus
Mais informações na Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Praça Pio X
119, 5º andar, Centro. Tel: 2588-9110 ou 7854-1970. 

9. Espaço Urbano Seguro
Projeto visa assegurar à população o direito de ir e vir e à convivência comunitária
em espaços públicos;  favorecer o acesso da comunidade atendida aos direitos
sociais, a fim de torná-la alcançável pelas demais políticas públicas e desenvolver
o  sentimento  de  pertencimento  e  o  protagonismo  na  comunidade.  A  iniciativa
prevê a construção, reforma e/ou revitalização de espaços públicos das regiões do
Pronasci.
Cidade de Deus
21 praças da Cidade de Deus e entorno serão urbanizadas. Mais informações pelo
2293-8694. 

Ministérios parceiros
Esporte
10. Projeto Esporte e Lazer da Cidade
O projeto “Esporte e Lazer da Cidade” visa à criação de núcleos recreativos
com oficinas que incluem dança, teatro, música, capoeira. O objetivo é atuar
diretamente em localidades tomadas por  criminalidade,  afastar  os jovens do
tráfico e atraí-los para atividades saudáveis. 
Cidade de Deus
A comunidade será atendida por núcleos do Pelc. 

11. Projeto Praça da Juventude
Será construída dentro da comunidade a praça de 8 mil metros quadrados para
proporcionar atividades de esporte e lazer à comunidade. A praça terá quadras de
basquete, vôlei, futebol, tênis, skate, entre outras modalidades, e os moradores
contarão com monitores especializados. 
Cidade de Deus



Uma praça será construída na Cidade de Deus. Informações pelo telefone 2266-
7836. 

Saúde
12. Programa Estratégia Saúde da Família
O ESF é uma estratégia  preventiva de  saúde executada pelo  Ministério  da
Saúde. É formado por equipes de especialistas (média de 16 pessoas, entre
médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde)
que  acompanham  cerca  de  mil  famílias,  em áreas  geográficas  delimitadas,
atuando na prevenção de doenças e na recuperação dos pacientes. As equipes
de saúde receberão formação específica para atuar nas regiões conveniadas
com o Pronasci. 
Cidade de Deus
Quatorze Equipes de Saúde da Família (ESF) e seis Equipes de Saúde Bucal
(ESB) atuarão na Cidade de Deus, atendendo a quase 78 % de moradores do
bairro, ou seja, 60.000 habitantes. Mais informações pelos telefones 2273-8649/
3971-1912. 

Trabalho e Emprego
13. Projeto Economia Solidária
O desenvolvimento econômico em regiões carentes terá o impulso do projeto. A
comunidade será capacitada para o associativismo, a criação e a gestão de redes
produtivas solidárias  e para a comercialização de produtos.  Prevê ainda apoio
material para a abertura de novos empreendimentos solidários e a consolidação
de empreendimentos  solidários  já  existentes  e  a  instalação  do primeiro  banco
comunitário da Cidade do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. 
Cidade de Deus
Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário, pelo
telefone 2588-9155. 

Cultura
14. Projeto Pontos de Leitura
O projeto visa incentivar e estimular a leitura nas comunidades carentes. Por
meio de um edital,  as pessoas interessadas se inscrevem e recebem livros,
mobiliário básico e computador.
Cidade de Deus
A comunidade será priorizada com o projeto. 

15. Projeto Pontos de Cultura
São iniciativas desenvolvidas pela sociedade civil  que,  após seleção por  edital
público, firmam convênio com o Ministério da Cultura, e tornam-se responsáveis
por articular e impulsionar ações culturais que já existem nas comunidades.  
Cidade de Deus
A comunidade será priorizada com o projeto. 



Projetos Municipais
16. Cinema na Praça
Jovens da Cidade de Deus  terão acesso à cultura,  com o projeto  Cinema na
Praça. Eles também serão capacitados como agentes comunitários para organizar
as  exibições  públicas  de cinema e  eventos  grandes na comunidade.  Além de
participar de oficinas de formação, estes jovens vão produzir vídeos, que serão
exibidos  durante  a  apresentação  do  filme.  Mais  informações  na  Secretaria
Municipal de Cultura. Rua Leite Leal, 11. Tel: 2225-7082.

17. Prevenção à dependência química
Serão  instalados  núcleos  na  comunidade  com  profissionais  capacitados  e
experiência  na prevenção e orientação  ao uso de drogas.  Entre  as  atividades
desenvolvidas estão: a formação de multiplicadores em prevenção à dependência
química, o serviço itinerante, em kombis, que vão levar informações sobre drogas
a população. Além disso, os núcleos vão realizar atividades esportivas e culturais
para  os  jovens,  disponibilizar  livros  e  vídeos  para  a  realização  de  pesquisas,
oferecer atendimento realizado por psicólogo e assistente social para a população
em  geral.  Mais  informações  na  Coordenadoria  Especial  de  Prevenção  à
Dependência Química. Praça Pio X 119, 7o. andar, Centro. Tel: 2588-9057.

18. Carioca Digital 
O projeto visa implantar Centros de Acesso a Tecnologias para a Inclusão Social
(CATIS),  sendo estes  espaços  públicos  de aprendizado  e interação,  buscando
difundir  as  novas tecnologias  de informação nas comunidades indicadas  como
territórios  da  Paz.  Mais  informações  na  Secretaria  Especial  de  Ciência  e
Tecnologia, pelo tel.: 2588-9016. 

19. Empresa Bacana
O  projeto  pretende  complementar  as  ações  de  pacificação  e  urbanização.  O
objetivo  é  fortalecer  os  empreendedores  locais  através  da  formalização,
capacitação e acesso a serviços e mercados criando condições para prosperarem.
Mais informações no Instituto Pereira Passos - Rua Gago Coutinho, 52, 4o andar;
Laranjeiras. Tel: 2555-8000. 


