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Editorial
Sejam bem-vindos a primeira edição do periódico Bas-
soli em Foco. Criado para você morador dos bairros em 
que o Progen atua, temos como intuito o de trazer in-
formações relevantes de ações desenvolvidas por nossos 
parceiros e rede. Estamos ainda nos articulando com os 
equipamentos da Saúde, Assistência, educação e Cultura 
para buscar ações desenvolvidas por eles. Nessa edição 
trazemos um assunto que tem tirado o sono dos mo-
radores da região Noroeste. O BRT – Ônibus de trân-
sito rápido, como é chamado, tem trazido prejuízos aos 
moradores que tem que sair mais cedo de casa e con-
secutivamente sofrem com trânsito mais intenso além 
dos buracos nas ruas e avenidas. Uma ideia que surgiu 
de moradoras do bairro, hoje conta com projeto escri-
to e financiamento para desenvolvimento das ações: As 

Mulheres Reciclistas estão ganhando popularidade no 
Jardim Bassoli, por falar em projeto, uma ação desenvol-
vida em parceria com a Fundação FEAC e a rede, levou 
o UrbaniZarte para a região do Bassoli. Diversas ofici-
nas permearam um dia intenso e cheio de diversão. Para 
refletir traremos um assunto importante, “combate a 
dengue”, parece ser distante, mas os números informam 
um aumento significativo nos casos de Dengue, se ainda 
tem dúvida de como prevenir você e a sua família, veja 
a seguir. Para finalizar, traremos dois assuntos que mo-
vimentaram a nossa unidade: A semana da Partilha e a 
semana da mulher envolveram os usuários e suas famí-
lias em atividades coletivas e repletas de troca e aprendi-
zados. 
Desejamos que todos tenham uma excelente leitura. 

Destaque!

Sarau Cutural, 18 de Maio Dia Nacional de 
Combate a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes 
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Uma ideia que surgiu com um grupo de mulhe-
res moradoras do Jd Bassoli, hoje rende frutos e 

desmistifica a imagem do “bairro de periferia”. Renata e 
Maria Madalena, foram as percursoras da atividade hoje 
denominada “Artes Bassoli”.

Tudo começou com um simples artesanato, diz Renata. 
As Terapeutas Ocupacionais que iam ate o bairro realizar 
as atividades de artesanato e possibilitar um espaço de 
escuta e troca de experiencias tiveram que interromper 
seu trabalho. Sempre muito disponíveis e empreende-
doras, Renata e Madalena, com sua máquina de costura 
criaram diversas coisas como Necessaire, Capa para Ce-
lular e notebook.

A escola de transformação do Instituto Elos, entenden-
do o potencial daquelas mulheres, quiseram investir na 
qualificação e na possibilidade de uma construção en-
volvendo mais mulheres, criando um projeto de geração 
de renda.

O projeto que poderia crescer mais e mais, tinha uma 
maior dificuldade, a financeira. Tinham força de vonta-
de, garra, ideias, mas não tinham a verba para que o so-
nho virasse realidade.

Escreveram o projeto em um edital da FEAC e foram 
contempladas com um valor que possibilitou a compra 
de equipamentos, materiais e investir no aluguel de um 
espaço que sedia o projeto.  

Atualmente, foram contempladas mais uma vez com 
esse projeto de incentivo e já possuem um número de 26 
itens em produção e mais 18 peças em protótipo. Todo 
o material para a realização dos trabalhos vem de doa-
ção, são calças, camisetas, tudo pode ser reaproveitado e 
reciclado. A ideia é que um número maior de pessoas se 
junte e veja que é possível mudar.

“A transformação depende apenas de nós, se fizemos o 
nosso melhor, nos ajudaremos, ajudaremos o próximo e 
o meio ambiente “

Para Mais informações sobre o trabalho: 19 9870-84680

 Iniciativa de mulheres do Bassoli trans-
formam roupas usadas em acessórios

Fernando Pompeo - Auxiliar de Coordenação
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 Progen realiza semana dedicada à luta 
das mulheres

Vitória Oliveira - Agente educadora

No mês de março o Progen Bassoli realizou a Se-
mana da Mulher, representando as lutas, con-

quistas pelos direitos, respeito e a igualdade entre ho-
mens e mulheres. 

A semana foi aberta com uma exposição cultural e 
intervenção poética no espaço Intergeracional que 
aconteceu na quadra do Bloco H e contou com a par-
ticipação da adolescente Anna Júlia e outros artistas 
da região noroeste.  Ainda no espaço Intergeracional, 
tivemos a participação da Carmem da comunidade 
Menino Chorão, falando as estratégias criadas para o 
combate da violência contra mulher. Contamos com 
a parceria da SOS Ação Mulher que desenvolveu um 
café da tarde para as mulheres com diálogos sobre os 
desafios encontrados em relações abusivas. Na roda 

de conversa a Professora Raquel Koberle e a doula 
Joyce abordaram assuntos sobre a violência obstétrica 
e um cine debate com o documentário: “Nascer no 
Brasil”. As Promotoras Legais Populares, (PLPs) con-
duziram reuniões noturnas sobre violência de gênero 
e também fizeram uma roda de conversa com as me-
ninas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos trazendo assuntos relacionados à mulher.

Para finalizar a semana o espaço mulher contou com 
a atividade de grafite conduzida pelo Educador Social 
Kadu, as mulheres construíram e grafitaram a frase 
“Sem luta não há vitória” junto à imagem de Marielle 
Franco, trazendo o valor, a importância e o conceito 
dessa semana.
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 Obras do BRT dificultam a rotina dos moradores 
da região do Campo Grande

Rodrigo Xavier - Educador Social 

As  mudanças nas avenidas John Boyd Dunlop, 
Ruy Rodrigues e Amoreiras para as obras do 

BRT (Ônibus de Trânsito Rápido) completaram dois 
anos, iniciando-se em Maio de 2017 com a limpeza 
e instalações de canteiros. Desde essa época os mo-
radores da região do Campo Grande, incluindo o 
Jardim Bassoli, sofrem com a demora e o trânsito in-
tenso que fica na avenida por conta das obras. Com 
o objetivo de ligar diretamente as regiões do Ouro 
Verde e Campo Grande com o centro, os corredores 
além da exclusividade de ônibus pelas diversas sinali-
zações e dispositivos delimitadores, terão espaço para 
ultrapassagem entre eles, evitando o trânsito em todo 
ponto de parada, além disso o embarque e desembar-
que será feito pelo lado esquerdo, com as plataformas 
na altura do embarque/desembarque, facilitando o 
acesso para todas as pessoas. Nas plataformas terão 
painéis online com informações sobre as linhas.

O trajeto do corredor do Ouro Verde terá 14,6 km 
de extensão, saindo do Terminal Central passará pe-
las avenidas João Jorge, Amoreiras, Piracicaba, Ruy 
Rodriguez e Camucim até o Terminal Vida Nova. Já 
o corredor Campo Grande vai totalizar 17,9 km, ini-
ciando no Terminal Itajaí, seguirá pela avenida John 
Boyd Dunlop até a estação do Jardim Aurélia, próxi-
mo ao Shopping Unimart, passará pelos antigos tri-
lhos do VLT e pela Rodoviária, chegando até o Ter-
minal Mercado. Toda a entrega e utilização do BRT 
está prevista para o primeiro semestre de 2020, em 
Maio de 2019 um trecho da obra foi entregue para a 
utilização, este trecho faz parte dos bairros Parque In-

dustrial e Jardim Miranda, que ligam a avenida John 
Boyd Dunlop com a Amoreiras. Apesar de todo o 
atraso que as obras causam, estas reestruturações das 
avenidas visam implementar vias mais largas e segu-
ras para o trânsito.

Os moradores da região do Campo Grande estão 
com dificuldades para conseguir o acesso no sentido 
bairro centro no horário de pico da manhã e sentido 
Centro bairro no horário de pico da parte da tarde, 
pois as obras estão por toda a avenida. Com esta ad-
versidade o trajeto está bem limitado, com apenas um 
sentido em alguns pontos da avenida. Desta forma os 
moradores estão indo cada vez mais cedo para o pon-
to, para chegarem no horário em seus compromissos. 
Os pontos que requerem mais atenção do motorista 
é na região da Cerâmica V8, na frente da Pirelli e na 
região da PUCC 2. Outras situções que atrapalham 
ainda mais o trânsito na região são os frequentes aci-
dentes envonvendo em quase sua totalidade o desres-
peito as leis de transito e velocidade e que dificultam 
por muitas vezes o acesso de ambulâncias e resgates. 
O lado positivo desse processo de reestruturação é 
o fato de que a cidade foi contemplada pelo Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC Mobilidade 
Grandes Cidades), concedido para a realização de 
corredores indicados para o transporte de passagei-
ros com trânsito rápido. Por haver acesso exclusivo 
no corredor será mais prático a circulação e atenderá 
corretamente a população, mesmo em dias com gran-
des movimentações, com linhas expressas e semi-ex-
pressas transitando livremente. 
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Não se esqueça de acompanhar nossas 
redes sociais

Facebook - ProjetoGenteNova
Instagram - @projetogentenova

Vitória Oliveira – Agente Educadora

Na primeira segunda-feira do mês de Maio, uma 
ação de combate a Dengue foi organizada pela Vi-

gilância Sanitária no espaço Intergeracional do Progen. 
Esta ação aconteceu na Quadra do Condomínio H, no 
Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 
de 06 a 14 anos  e no condomínio C, com os Agentes 
Comunitários de Saúde do Parque Floresta. 

A ação foi realizada a partir da apresentação de uma 
maquete simulando as situações que podem causar o au-
mento de focos do mosquito da dengue dentro da comu-
nidade, bem como, de animais transmissores de doen-
ças, que foram apresentados em potes de vidro para que 
a comunidade se familiarizasse e pudesse identifica-los.

A demonstração na maquete das comunidades mos-

tra o que pode propagar o vírus da dengue, como: água 
parada em garrafas pets, vidros, pneus, potes, vasos de 
plantas, caixas de água abertas dentre outros. 

E como você pode prevenir? Evitando o acúmulo de 
água parada, colocando areias nos vasos de plantas, sen-
do consciente com seu lixo e limpando calhas, piscinas 
e aquários. O objetivo é o de conscientizar, mostrar e 
orientar as crianças para que elas sejam agentes muti-
plicadores de boas práticas de prevenção em casa, na 
escola, na rua e na comunidade. Não podemos esquecer 
que a Dengue é uma doença tropical infecciosa causada 
pelo vírus  Aedes aegypti, e por isso sempre temos que 
estar atentos a nossa casa e os sintomas que identificam 
o vírus. 

Comunidade recebe ação de combate aos 
focos do mosquitos da dengue
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Semana da partilha reune público
 em atividades no Progen

Em abril o Progen realizou a semana da partilha. Essa semana tem como objetivo estreitar os laços sociais par-
tilhando sentimentos, saberes, experiencias entre famílias, amigos, comunidade e Progen. Para abranger um 

maior número de participantes, realizamos as atividades no período da noite, em três dias consecutivos para que 
todos pudessem participar. Iniciado sempre um com coffe-break e uma roda de conversa acolhedora rodeada de 
reflexões sobre o verdadeiro sentido e o significado da partilha  

Após a roda, as atividades eram desenvolvidas em conjunto, o compartilhar também remetia ao olhar o outro, o 
reconhecer o outro e poder fazer para o outro. Tivemos atividades de: Grafite, dança, cuidar, artes, uma sessão cine-
ma repleta de pipoca e emoção. Pra finalizar, realizamos um encontro com os usuários do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de vínculos de 06 a 14 e o Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional  na praça do Parque 
Floresta com atividades comunitárias e coletivas que fecharam com muita emoção a nossa semana. 

Vitória Oliveira - Agente educadora
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Rede Socioassistencial promove ação cutural para 
território do Jardim Bassoli

No sábado do dia 9 de Fevereiro, aconteceu Ur-
baniZarte, que foi mobilizado por diversas 

instituições parceiras da rede de serviços sócioassis-
tenciais em conjuto com a Fundação FEAC que possi-
bilitou a organização de uma ação desenvolvida com 
oficinas, atividades artísticas, culturais e esportivas, 
jogos, danças coreografadas e batalha de rimas. A 
ação aconteceu na quadra do condomínio H e ruas 
adjacentes e contou com barracas que distribuiam 
algodão doce e pipoca para todos que participaram, 
e alguns pontos organizados onde podiam ser reti-
rados picolés. Para almentar a diversão dos partici-
pantes, ainda contamos com cama-elástica, pintura 
facial, jogos e brincadeiras e com um equipamento da 
EMDEC que simulava através de um óculos como os 
motoristas ficam com a vista prejudicadas após a in-

gestão de alcool.
O UrbaniZarte é uma ação realizado pela Fundação 

FEAC, e conta com a participação de organizações si-
tuadas nas regiões onde o evento acontece. Aqui no 
Bassoli foi organizada com a participação de algumas 
instituições, sendo elas, Projeto Gente Nova - PRO-
GEN, Artes Bassoli, Centro de Referência de Assis-
tência Social - CRAS São Luiz, Centro de Assistência 
Social Copiosa Redenção - CAS, Casa dos Anjos, Casa 
de Cultura Itajaí, Centro de Saúde Floresta, EMDEC, 
Projeto Dite seu Rumo, Equipe UPP – Unidos pelo 
Próximo e SANASA.

 Com o intuito de proporcionar recreação e o con-
vívio para o fortalecimento de vínculos da população  
regional a ação foi realizada e todos presentes pude-
ram vivenciar arte cultura e convivência social.

Rodrigo Xavier -
 Educador Social 


