Santa Rita Durão tem data marcada para Dia
D do Mãos Solidárias

Por Raíssa Alvarenga
O Programa que vem fazendo a diferença na vida dos moradores, essa é a definição do Mãos
solidárias. No próximo dia 14 de abril, acontecerá o Dia D no distrito de Santa Rita Durão. A
localidade passou por diversas intervenções e está de cara nova. Cerca de 120 ações, dentre
construção de praças, campos, pista de caminhada e instalação de academia ao ar livre vem sendo
realizadas desde o final do ano passado e todas elas se concretizam neste mês, levando a população
mais lazer e qualidade de vida.
Para abranger um número maior de intervenções que beneficiam toda a população, nesta edição do
programa, a administração municipal conta com a parceria da Fundação Renova. Para o prefeito
Duarte Júnior, esse elo é de extrema importância para fortalecer os vínculos e reforçar o
compromisso com a população marianense. “As coisas estão melhorando, mas nossa cidade passa
por um momento de muita dificuldade. Essa parceria é a chave para que o trabalho flua e consiga
alcançar o foco principal, que é dar a resposta e o amparo que o nosso povo precisa para seguir em
frente de maneira mais justa e mais humana”, afirma o prefeito.
Dentre as ações já citadas, reforma de ponto de ônibus, melhorias na iluminação pública, podas de
árvore, pintura e construção de meio-fio, regularização de vias e calçadas, limpeza e troca de bocas
de lobo, limpeza do córrego, operação tapa buraco, troca de lâmpadas, instalação de lixeiras,
instalação de traves, guarda corpo nas pontes e construções de alambrados também fazem parte das
tarefas levantadas pela coordenação do programa.
No Dia D, ações como emissão de CPF, aferição de pressão e glicose, jogos e atividades educativas,
e também, em parceria com a Câmara Municipal, a emissão de carteira de identidade, são realizadas
por vários setores municipais, que levam até a população uma parcela do que é desenvolvido no dia
a dia da gestão municipal. Outro ponto destaque do Mãos Solidárias é o apoio de grupos
filantrópicos, que contribuem voluntariamente para o maior programa social da cidade.
Reconhecimento ao cidadão - Junto à entrega das intervenções, outra iniciativa da Prefeitura de
Mariana, é nomear as obras e demais intervenções, homenageando marianenses que de alguma
forma contribuíram em prol da localidade. “Temos que marcar as boas realizações do nosso povo.
Todos devem fazer parte da nossa história e com o Mãos Solidárias abrangemos todo esse
reconhecimento”, ressalta o prefeito.
Site Informativo – Você sabia que existe um canal direto que liga o Programa Mãos Solidárias à
população marianense? É isso mesmo! Um site interativo, com informações, cronograma, bairros
contemplados e fotografias para estreitar ainda mais os laços e fortalecer o vínculo com a sociedade.
Acesse: maossolidarias.mariana.mg.gov.br e fique por dentro das ações do programa.
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