MINISTÉRIO DO ESPORTE

Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc)
Proporciona o acesso a atividades físicas, jogos e brincadeiras e estimula a convivência
social. Entre as atividades estão basquete de rua, skate e futebol. Também são
oferecidas oficinas artísticas, salas de leitura, teatro, hip-hop, artes marciais, capoeira
e ginástica. Ao todo, serão instalados oito núcleos do Pelc em Salvador. Destes,
dois serão no bairro Tancredo Neves, um na Escola Municipal Maria da Conceição
Santiago Imbassahy e outro na Escola Municipal Professor Carlos Formigli.

LANÇAMENTO

Praça da Juventude
Prevê a construção de complexos esportivos em comunidades com alto índice
de exposição à violência. Cada praça conta com uma quadra poliesportiva,
campo de futebol, pistas de corrida e de skate, área de ginástica e centros de
convivência e da terceira idade. A comunidade de Tancredo Neves terá, em
breve, sua Praça da Juventude.
Pintando a Cidadania
Essa iniciativa capacita pessoas em situação de risco social para o trabalho em
fábricas de material esportivo. O objetivo é a inclusão social de pessoas que vivem
em comunidades carentes e o ingresso delas no mercado de trabalho. O principal
produto das fábricas do Pintando a Cidadania é o material esportivo (bolas, redes e
uniformes) para programas do Ministério do Esporte.
Endereço: Casa de Atendimento Socioeducativa Desembargador Almir Castro
(Casa de Custódia) – Rua Aloísio Rezende, nº 388 – Bairro Queimadinha – Feira de
Santana (BA)
Telefone: (75) 603-0058.
Pintando a Liberdade
O programa ensina aos presos a fabricação de materiais esportivos. Além da
profissionalização, os detentos reduzem um dia da pena para cada três dias
trabalhados e recebem de acordo com a produção. A inclusão do preso no
projeto é uma decisão voluntária e os critérios de seleção são definidos pela
administração do presídio.
Endereço: Rua Senador Quintino s/nº – Bairro Aviário – Feira de Santana (BA)
Telefone: (75) 225-5449

COMUNIDADES ONDE O
TERRITÓRIO DE PAZ JÁ FOI IMPLANTADO:

SALVADOR 2009

Itapoã | Brasília/DF
Complexo do Alemão | Rio de Janeiro/RJ
Zap 5 | Rio Branco/AC
Santo Amaro | Recife/PE
São Pedro | Vitória/ES
Benedito Bentes | Maceió/AL
Bom Jesus | Porto Alegre/RS

VEJA O QUE MAIS O PRONASCI TRAZ PARA
SALVADOR:
• Aquisição de helicóptero para ampliar o serviço policial;
• Novas viaturas e equipamentos de informática;
• Monitoramento do bairro de Tancredo Neves por câmeras de vídeo;
• Implantação de sistemas de segurança eletrônica em presídios;
• Instalação de um laboratório tecnológico para investigar crimes de
lavagem de dinheiro.

O Pronasci - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, do
Ministério da Justiça, está lançando o Território de Paz em Salvador.
Estão em prática ações para diminuir a violência e gerar oportunidades de ensino,
trabalho e lazer para a comunidade. Saiba mais sobre os projetos e participe!

MULHERES DA PAZ

Lideranças femininas serão capacitadas para atuar na prevenção da violência na
comunidade e para estimular os jovens a participarem de programas sociais do
Governo Federal. Como incentivo, elas receberão uma bolsa mensal de R$ 190.
Informações: Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes).
Telefone: (71) 3115-9880 | mulheresdapaz@sedes.ba.gov.br

a orientação de psicólogo, assistente social e advogado. No local, agentes de
mediação orientam a comunidade a resolver problemas locais de forma pacífica e
justa. Serão três núcleos em Salvador, sendo dois nos bairros de Tancredo Neves e
Paripe. Outro núcleo atenderá os bairros de Alagados/Pirajá/São Bartolomeu.
Telefone: (71) 3115-8311

ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS PRESOS E FAMILIARES
PROTEJO

Atenderá a jovens de 15 a 24 anos que estejam fora da escola, expostos à violência
doméstica ou urbana e moradores de rua. O objetivo é reintegrá-los socialmente
com atividades culturais, esportivas e educacionais. A garotada ficará longe da
violência e receberá ainda um auxílio mensal de R$ 100.
Telefones: (71) 3116-1790 | (71) 3116-9066

AÇÕES DE ACESSO À JUSTIÇA

Núcleo de Assistência Jurídica aos Presos e Familiares
(Defensoria Pública)
Oferece assistência jurídica gratuita para garantir os direitos dos presos. Defensores
públicos, psicólogos e assistentes sociais orientam os familiares de presos, por exemplo,
sobre a situação dos processos e a inclusão em outros programa sociais. O objetivo é
propiciar condições para a recuperação e a reinserção social dos detentos.
Endereço: Rua Pedro Lessa, nº 123 – Bairro Canela – Salvador (BA)
Telefone: (71) 3117-6990

EFETIVAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

Núcleo de Justiça na Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica
e Familiar (Defensoria Pública)
Informa, conscientiza e oferece orientação jurídica sobre direitos das mulheres
e mecanismos de proteção existentes na Lei Maria da Penha. Atua em defesa da
mulher agredida. Funciona em regime de plantão 24 horas, inclusive nos finais
de semana e feriados.
Endereço: Rua Pedro Lessa nº 123 – Bairro Canela – Salvador (BA)
Telefone: (71) 3117-6935
Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher – Gedem (Ministério
Público)
Promove campanhas educativas e preventivas para conscientizar a população sobre as
mudanças promovidas pela Lei Maria da Penha, atuando também na fiscalização de
seu cumprimento. Faz ainda a manutenção de um banco de dados sobre os casos de
violência contra a mulher.
Endereço: Rua Joana Angélica nº 1312, sala 27 – Bairro Nazaré – Salvador (BA)
Telefones: (71) 3103-6407 | (71) 3328-1551
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(Tribunal de Justiça)
Julga os processos de violência contra mulheres praticados no ambiente doméstico.
O juiz pode, por exemplo, determinar o afastamento do agressor do lar e proibi-lo
de se aproximar da vítima.
Endereço: Rua Conselheiro Espínola nº 77 – Bairro Barris – Salvador (BA)
Telefone: (71) 3328-1195

JUSTIÇA COMUNITÁRIA

Os moradores da comunidade receberão informações sobres seus direitos e serão
capacitados em mediação de conflitos. A mediação comunitária evita que uma
simples discussão vá parar na Justiça ou resulte em um ato de violência. Para isso,
a população poderá buscar os Núcleos de Justiça Comunitária, contando com

VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA

O policial que atua no Território de Paz recebe formação em policiamento comunitário.
Ele é preparado para trabalhar sempre na mesma região e interagir com os moradores.
Assim, o cidadão saberá o nome dos policiais, onde encontrá-los e participará de
reuniões periódicas com as forças de segurança. Conhecendo os policiais comunitários,
a população também poderá ajudar na prevenção da violência.
Policiamento Comunitário
do Pronasci
23ª Companhia Independente da
Policia Militar. Endereço: Avenida
Edgard Santos, nº 1.031 – Bairro
Tancredo Neves – Salvador (BA)
O Pronasci criou uma série de
ações de valorização profissional.
São programas que estimulam a
capacitação e a formação, bem
como o acesso facilitado desses
profissionais à casa própria.
Renaesp e Bolsa Formação
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. O projeto
beneficia 130 mil profissionais de
segurança pública no país. 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. Atualmente, na Bahia, são beneficiados
18.561 profissionais de segurança pública.
Plano Nacional de Habitação para Profissionais de Segurança Pública
Uma parceria do Ministério da Justiça com a Caixa Econômica Federal facilita
o acesso desses profissionais à casa própria. O Programa de Arrendamento
Residencial (PAR) disponibiliza casas populares a baixas mensalidades para o
policial com renda familiar mensal de até R$ 2,8 mil. O Plano disponibiliza também
carta de crédito de até R$ 50 mil para o profissional com renda familiar de até
R$ 4,9 mil. Entre os diferenciais do projeto, está a possibilidade de financiar 100%
do valor do imóvel, com taxas de juros menores. Na Bahia, já foram contemplados
162 profissionais de segurança pública com unidades habitacionais do PAR.

SISTEMA PENITENCIÁRIO

Será construído, em Pirajá/Mata Escura, região metropolitana de Salvador, um
estabelecimento penal especial para jovens adultos, com idade entre 18 e 24
anos. A unidade irá gerar 421 vagas, com salas de aula, cursos educacionais e
profissionalizantes, médicos, psicólogos e assistentes sociais. Com essas novas
unidades, será possível separar detentos por faixa etária e pela natureza do crime
cometido. A medida evitará o contato de jovens que cometeram pequenos delitos
com presos de alta periculosidade. O investimento será de R$ 14,8 milhões.

MINISTÉRIOS PARCEIROS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Estratégia Saúde da Família
Trata-se de uma estratégia preventiva de saúde executada por equipes
de especialistas – médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes
comunitários de saúde. Essas equipes receberão formação específica para atuar
nas regiões atendidas pelo Pronasci.
Informações: Posto de Saúde Rodrigo Argolo – 6º Centro de Saúde
Endereço: Rua Pernambuco Messias, s/nº – Bairro Tancredo Neves – Salvador (BA)
Telefones: (71) 3611-5416 | (71) 3611-5418

MINISTÉRIO DA CULTURA

Pontos de Leitura
O projeto incentiva e estimula a leitura nas comunidades. É um espaço público
com livros, revistas, jornais e obras de referência que permitem à população local o
acesso à leitura e à informação. Um exemplo desse projeto é a Associação Cultural
Comunitária e Carnavalesca Mundo Negro, biblioteca comunitária que oferece
1.000 títulos para consulta, principalmente sobre a herança cultural africana.
Endereço: Rua Manuel Rufino – Travessa Osvaldo Pereira, nº 22-E – Bairro Beiru –
Salvador (BA)
Telefone: (71) 3230-1727

