
Mobilização comunitária 
Cuidar da Região em que se vive é responsabilidade 
de todos. Ao se deparar com as equipes que faziam 
parte da ação coletiva Cristal Cuidando da Cidade, a 
presidente da ONG Escola da Vida, Denise Miceli da 
Silva, destacou a importância de ações que reúnem 
moradores e lideranças comunitárias. “É a busca de 
soluções para a melhoria da cidade por aqueles que 
vivem nela”, disse Denise. A ONG levou as crianças 
para se divertirem com as brincadeiras, jogos e 

músicas, organizadas pelas secretarias municipais de Educação (Smed) e de Esportes, 
Recreação e Lazer (Sme). Coordenada pelo Comitê Gestor local e pela SMGL (Secretaria 
de Coordenação Política e Governança Local), a iniciativa, realizada no dia 23 de agosto na 
Praça Alexandre Záchia, reuniu população, associações e grupos locais, diversos órgãos e 
departamentos governamentais. A Smam (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), em 
parceria com a Smov (Secretaria Municipal de Obras e Viação), colocou saibro na quadra 
de esportes da Praça Alexandre Záchia. “Foi muito importante esta atenção à nossa praça, 
ponto de lazer e esporte para os moradores”, comentou o aposentado Carlos Duque. A 
Smam ainda realizou podas, limpeza e plantio de mudas e cortou a grama da praça. A 
Smov, através da DIP (Divisão de Iluminação Pública), refez a rede de iluminação pública 
entre as avenidas Chuí e Capivari, e reinstalou novos equipamentos, fiação e novas 
lâmpadas. Já o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), por meio do programa 
Água Certa, substituiu hidrômetros residenciais (com mais de cinco anos) e esclareceu 
sobre o parcelamento de dívidas.  
O DEP (Departamento de Esgotos Pluviais) realizou limpeza de 
bocas-de-lobo, manutenção de poços de visita (usados pelas 
equipes no controle das redes) e desentupiu caixas de esgoto 
pluvial. O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza 
Urbana) fez a manutenção e limpeza de vias e serviços de rotina. 
Funcionários da Defesa Civil distribuíram cartilhas e orientaram 
moradores sobre como proceder na ocorrência de acidentes, 
enquanto agentes da Vigilância em Saúde da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) 
visitaram residências e distribuíram folhetos informativos sobre a prevenção da dengue. A 
Banda Municipal da Escola de Ensino Fundamental Aramy Silva abriu as festividades da 
tarde. Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador José Loureiro da 
Silva apresentaram uma coreografia de street dance, que integra o programa Escola Aberta, 
vinculado ao projeto Abrindo Espaços na Cidade que Aprende (Smed). Os jovens do Grupo 
Tradicionalista da Casa de Nazaré mostraram danças típicas. Dentro do projeto Mala do 
Livro, desenvolvido pelo Clube de Mães do Cristal, voluntárias reuniram a criançada para a 
Contação de Histórias. Grupos de artesãs da Casa de Nazaré e moradores da Região 
comercializam artesanatos.”Para quem trabalha como autônomo é uma maneira de expor e 
vender o que produzimos”, comenta a dona-de-casa Silvana Chimango. 
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