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INTRODUÇÃO

O projeto “Se esta rua fosse minha”, tem por finalidade proporcionar aos

moradores da Rua Manoel Rodrigues Jacob, do bairro Santa Angelina/Araraquara-SP,

um melhor conhecimento do local em que vivem, além de despertar o amor e cuidados

que as pessoas devem ter pela rua onde moram, como também pela cidade.

Siga abaixo algumas das considerações que fundamentam este projeto:

- Como é a rua em que vivo?

- Quem são os moradores e vizinhança?

- Qual a importância da rua para o bairro e cidade?

- Como vou amar minha rua, se não a conheço?

- Para integrar e amar, é preciso conhece-la.

- Quem não ama e não cuida de sua rua, como irá ter as mesmas considerações com a

cidade onde vive?

- O que você irá fazer para mudar seu conceito sobre sua rua?

OBJETIVO

Favorecer  a  integração  dos  moradores  da  rua,  do  bairro  e  da  cidade,

ampliando o conhecimento histórico, humano e cultural do local em que vivem, além de

integrar  os  moradores,  incentivando-os  a  preservar  o  ambiente  de  forma solidária  e

assim promover a segurança.

ESTRATÉGIAS

O  projeto  será  divulgado  no  jornal  “O  Angelino”  e  iniciado  pelo

conhecimento da rua, seguindo-se pelo bairro, e por fim pelo conhecimento da cidade.

Conhecendo sua rua



- Conhecer a formação humana da rua, visitando e entrevistando moradores,

destacando os mais antigos e tradicionais, além de relatar a sua história. O importante é

conhecer  a  rua,  seus  habitantes  mais  antigos,  as  residências,  comércio,  indústria,

escolas, igrejas e outras atividades existentes (sendo possível fotografar toda a rua);

- Quem é seu vizinho, o que ele faz e gosta;

- Se existe algum artista que mora rua;

- Se há algum aspecto sentimental na rua, que traz lembranças;

-  Incentivar  a  coleta  seletiva,  estimular  os  moradores  quanto  ao  aspecto

estético da rua, bem como, regularizar o canteiro central por meio de medidas voltadas a

sustentabilidade. A ideia é fazer Campanhas que visem melhorar o visual em frente das

casas, implantação de jardins, plantio de árvores, etc;

- Promover Campanhas de combate à dengue, outros insetos e roedores;

-  Promover  a  solidariedade na rua,  ajudar  as  pessoas  que necessitam de

amparo tanto espiritual como material, dando assim características comunitárias à rua

através dessa integração;

- Estimular os moradores, a segurança solidária de forma que os mesmos se

integrem  com  seus  vizinhos,  exercendo  a  “vizinhança  solidária”,  observando  com

atenção sempre o que está acontecendo ao seu redor, no trânsito, durante as compras,

lazer e até mesmo próximo sua residência e trabalho;

-  Utilizar  a  rua  e/ou  praça  para  a  realização  de  atividades  culturais,

esportivas, teatrais (Ex: praça da igreja), dentre outras;

-  Descobrir  talentos  entre  os  moradores  da  rua,  nas  mais  variadas

manifestações de arte, ciência, música, artesanato, dentre outras atividades.

PÚBLICO ALVO

- Alunos

- Professores

- Moradores

- Sociedade Amigos do Bairro Santa Angelina (Sabsa)

- Secretarias de Governo Municipal (Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Trânsito

e Segurança)

- Polícia Militar



- Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara (DAAE)

- Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)

METAS

Realizar um evento por bimestre.

CRONOGRAMA

O evento deverá seguir a seguinte estrutura:

- Divulgação do projeto – Mês de Março/2015

- Trabalho de conhecimento da rua e vizinhos – Mês de Maio a Julho/2015

- Trabalho voltado a “vizinhança solidária” – Mês de Agosto a Novembro/2015

- Campanha III Natal Iluminado da Sabsa – Mês de Novembro e Dezembro/2015

ORÇAMENTO

 

O projeto não prevê despesas diretas.

AVALIAÇÃO

O projeto será avaliado através de publicações de relatos de moradores da 

rua, por meio de reportagens publicadas nas edições do jornal “O Angelino”.

 


