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A Associação Veracidade traz em primeira mão as novidades que estão rolando no Jardim
das Nações II! O projeto MUTS já começou, e você, já tá por dentro?

Equipe Projeto MUTS Rio Claro – Associação Veracidade e moradoras do Jardim das Nações II

Pra quem ainda não nos conhece, somos uma associação ambientalista sediada
em São Carlos - SP. Atuamos desde 2012 com o objetivo de transformar a
realidade urbana e lutamos para construir sociedades justas e sustentáveis
através de ações que promovem o acesso às necessidades humanas. Junto com
vocês formamos uma ferramenta de organização popular!

O
O QUE
QUE ÉÉ MUTS?
MUTS?
Chegou a vez de trazer a Rio Claro o projeto que já desenvolvemos em outras 3
cidades: Taubaté (SP); Registro (SP) e Rio Branco (AC) ao longo do ano passado.
O Projeto Moradia Urbana com Tecnologia Social (MUTS) foi criado para
potencializar os efeitos do Trabalho Social nos empreendimentos do Minha Casa
Minha Vida (MCMV). O objetivo é aplicar Tecnologias Sociais (TS) que são
ferramentas que promovem o desenvolvimento social em bairros em formação como
este! Você sabia que o Jardim das Nações II tem 1.168 apartamentos distribuídos em
6 condomínios? Quantas pessoas moram aqui? Quais as necessidades de cada
família? Precisamos de informações e para isso, apresentamos o
autorrecenseamento!

AUTORRECENSEAMENTO
AUTORRECENSEAMENTO
É uma tecnologia social onde os próprios
moradores pesquisam sua realidade com seus
vizinhos à partir de um questionário
elaborado para isso. Após recolher os dados
de toda a comunidade poderemos saber quais
são as reais demandas deste bairro neste
momento e buscar ações para atendê-las.
Se você ainda não encontrou, vai encontrar
um autorrecenseador em seu condomínio! Os
moradores que hoje fazem parte de nossa
equipe estão visitando casa a casa cada um
de vocês para que todos possam participar do
projeto respondendo a entrevista. Reserve
alguns minutos do seu dia e receba-os com
atenção, aproveitem o momento para se
conhecer e fortalecer a coletividade no bairro.

PRIMEIRA ASSEMBLEIA
ASSEMBLEIA EE FORMAÇÃO
FORMAÇÃO PARA
PARA O
O CENSO
CENSO
PRIMEIRA

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 os nossos autorrecenseadores, um grupo de moradoras que logo se engajaram e
hoje fazem parte de nossa equipe. No dia 9 de maio realizamos a formação do censo com essa
equipe maravilhosa, que começou pequena mas hoje já conta com mais de 20 moradoras!

COMO
COMO POSSO
POSSO ME
ME ENVOLVER
ENVOLVER NO
NO PROJETO?
PROJETO?
Não tem nada mais importante para o projeto do que contar com a sua participação, e ficamos felizes
em receber vocês! Além de realizar a entrevista com um autorrecensador, se você também quer se
aproximar e se engajar no MUTS venha participar das reuniões do Grupo de Apoio Local (GAL)! São
reuniões mensais para discutir os principais problemas e desafios do bairro, buscando também
inspiração para ações e parcerias para trazer melhorias para cá! Nessas reuniões participam também
setores da prefeitura como o CRAS e a Secretaria de Habitação, o Banco do Brasil e outras parcerias,
pois estamos sempre à procura de pessoas e organizações que queiram somar nessa transformação!
Se informe com seu síndico ou um autorrecenseador sobre as datas das próximas reuniões.

Primeira Reunião do GAL, realizada em Abril no salão do condomínio Portugal

CRONOGRAMA DE
DE ATIVIDADES
ATIVIDADES PARA
PARA 2019
2019
CRONOGRAMA
MENSALMENTE
Reuniões do GAL
JUNHO, JULHO E AGOSTO
Autorrecenseamento, Educação Financeira, Ambiental e Patrimonial
SETEMBRO
Segunda Assembleia: apresentação dos resultados do autorrecenseamento
OUTUBRO E NOVEMBRO
Elaboração do Plano de Ação Comunitário (PAC)
DEZEMBRO
Terceira Assembleia: apresentação do PAC

Para maiores informações acesse nossas páginas na internet!
Nosso site: www.veracidade.eco.br
Facebook: www.facebook.com/AVeracidade
Instagram: @averacidade
WhatsApp: Djalma (16) 98104-1064 / Joana (19) 998209141

APOIO
APOIO EE REALIZAÇÃO
REALIZAÇÃO

