EM OFICINAS, MORADORES DISCUTEM A
REALIDADE DOS BAIRROS DA CIDADE DE
MARIANA

Planejamento habitacional, saneamento básico, distribuição de água, comércio local e mobilidade
foram alguns dos temas destacados nas Oficinas de Leitura Comunitária que aconteceram nessa
terça-feira, 29, na sede municipal. Moradores dos bairros que compõem a região Sul da cidade se
reuniram no Centro Comunitário do Bairro Cabanas, enquanto aqueles que vivem na região Norte se
encontraram no Centro de Convenções. Os eventos fazem parte do projeto de revisão do Plano
Diretor e de elaboração do Plano de Mobilidade de Mariana.
Nas Oficinas de Leitura Comunitária o cidadão é quem faz os apontamentos a respeito da
realidade do município e indica o que ele tem de bom e também o que precisa de mais atenção. Para
a presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Rita de Cássia, Maria do Carmo, 36, esse
tipo de discussão é muito importante. “(O evento) Foi muito bom, os moradores colocaram suas
perspectivas de como os serviços e lacunas detectadas podem ser geridos e resolvidos”, afirmou.
De acordo com a turismóloga Gláucia Oliveira Borba, 38, os encontros são necessários e urgentes
para o desenvolvimento de Mariana, pois possibilitam trocas de conhecimentos e promovem o
sentimento de responsabilidade na comunidade. “Essa participação coletiva é essencial para motivar
(os indivíduos) a participarem mais das atividades do poder público e ter o sentimento de
pertencimento”, pontuou Gláucia, que mora no bairro Vila Maquiné. Para o motorista Helvécio
Gonçalves, 33, a participação popular demonstra o desejo de que a prestação de serviços melhore.
“Vim com o objetivo e interesse de discutir os problemas comuns em toda a região, buscando
melhorias para os bairros. É papel da comunidade discutir, acompanhar e cobrar depois do poder
público”, concluiu o morador do bairro Vale Verde.
Nesta quinta-feira, dia 31, a Oficina de Leitura Comunitária no distrito de Bandeirantes acontecerá
no casarão do Pedro Aleixo, às 18h. Na sede municipal, o encontro será às 19h na Associação de
Moradores do Barro Preto. Participam os moradores dos bairros Jardins de Santana, Jardim dos
Inconfidentes, Estrela do Sul, Barro Preto, Rosário, Fonte da Saudade, Morada do Sol e Alto do
Rosário.
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