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O projeto Moradia Urbana com Tecnologia social está chegando ao fim, mas ainda dá
tempo de participar!

Após quase um ano de trabalho, muitas atividades, reuniões e encontros, o projeto MUTS está
chegando ao fim. Visitamos mais de mil casas para realizar um autorrecenseamento no bairro e
conseguimos informações importantes às quais agora todos e todas tem acesso; realizamos
atividades de educação ambiental, patrimonial e financeira; organizamos uma festa junina para
mais de 500 pessoas; visitamos São Carlos; fomos ao Horto Municipal de Rio Claro e agora
chegou a hora de mostrar os resultados através do PLANO DE AÇÃO COMUNITÁRIO (PAC), que
vai apontar os próximos passos e quais as prioridades para transformar o Jardim das Nações 2
em um lugar ainda melhor para se viver. Você quer participar dessa história? Então vem com a
gente!

HISTÓRICO
HISTÓRICO

Primeira Assembleia

No dia 27 de abril realizamos a nossa Primeira
Assembleia no bairro! Teve samba, teatro e atividades
para as crianças e a apresentação do nosso projeto,
Recebemos até a visita de nossos parceiros da Rede
Interação e da Fundação Banco do Brasil. Foi uma festa
boa!
Foi
lá
que
conhecemos
as
nossas
autorrecenseadoras, um grupo de moradoras que logo se
engajaram e entraram de cabeça no projeto. No dia 9 de
maio realizamos a formação para realização do
autorrecensemaneto com essa equipe maravilhosa, que
chegou a contar com mais de 20 pessoas!

De maio a agosto realizamos o autorrecenseamento
em todo Jardim das Nações 2, tendo visitado 1.042
casas neste período nas quais aplicamos um
questionário socioeconômico com o objetivo de
conhecer a realidade do bairro: "quantas crianças e
de que idades temos? E idosos? Quais são as
principais enfermidades que nos afetam? Quais são as
condições dos imóveis que recebemos? O que
achamos dos serviços públicos e quais são as
principais dificuldades enfrentadas ao viver no
bairro?", eram algumas das perguntas para as quais
buscamos respostas.
Equipe do Autorrecenseamento

Quantidade de casas visitadas
durante o projeto

Todas essas informações agora estão à disposição da
comunidade, que pode acessá-las diretamente através
do site do projeto (https://moradiaurbanats.org.br/) ou
pode solicitá-las para alguma das mobilizadoras ou
participantes do projeto ou diretamente conosco, da
Associação Veracidade. Para facilitar o acesso, fizemos
um relatório impresso com as principais informações e
deixamos uma cópia com um(a) responsável de cada
um dos condomínios. Nosso objetivo é que vocês
possam utilizar os dados obtidos para conquistar
melhorias coletivas para o bairro!

No dia 27 de julho realizamos a segunda assembleia do projeto junto com o "1º Arraiá das Nações".
Mais de 500 pessoas passaram pelo evento comunitário que, por meio de apoios e doações, ofereceu
de forma completamente gratuita aos participantes comidas e bebidas típicas, jogos e brincadeiras
para crianças, sorteio de brindes e prêmios e a apresentação dos resultados da primeira etapa do
projeto.

Entre os meses de outubro e novembro foram
realizadas atividades de educação patrimonial
(para debater a importância dos cuidados com
os imóveis e do bairro como um todo na
qualidade de vida dos moradores e
moradoras); educação ambiental, com direito a
uma visita a São Carlos para conhecer a sede
da Associação Veracidade, a Feira de
Orgânicos e outras experiências e uma visita
ao Horto Municipal de Rio Claro; e educação
financeira. Todas previstas no planejamento do
projeto MUTS e totalmente abertas à
comunidade, que compareceu em diversas
delas.

Fotos das formações em educação patrimonial, visita São Carlos e visita ao Horto Municipal

Reunião para realização do Plano de Ação Comunitário (PAC)
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Agora, na fase final do projeto, depois de diversos encontros e reuniões para decidir quais são as
prioridades nas melhorias para o bairro, chegou a hora de apresentar pra vocês o PLANO DE AÇÃO
COMUNITÁRIO (PAC) construído a muitas mãos e que vai orientar as ações para o ano que vem,
buscando solucionar as principais demandas do bairro para melhorar a qualidade de vida de todos
os moradores e moradoras. Vem participar com a gente! Ainda dá tempo!

AGENDA:
27/11, 19h: Formação em Educação Financeira (no
Líbano)
04/12, 19h: Reunião de finalização do PAC (no
Líbano)

/averacidade

/averacidade

07/12, às 17h: Apresentação do PAC e
celebração final do nosso projeto!
Quem sabe se tudo der certo não conseguimos
retornar em 2020 com boas novidades?

veracidade@veracidade.eco.br
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