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Mãos que trabalham 
pela comunidade

Entre a Escola Estadual Frederico Augusto Hannemann 
e o posto da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Vila 
Progresso existe um caminhódromo que tem sido fre-
quentemente utilizado pela comunidade, em especial no 
início da manhã e ao final da tarde, para as caminhadas, 
quando o sol já não está tão quente. Foi na metade deste 
ano, no inverno, que o Grupo de Mulheres Rurais Mãos 
que Trabalham, assistidos pela Emater/RS-Ascar, tomaram 
a decisão de adotar o caminhódromo no sentido de deixá
-lo bonito, florido e limpo. Um bem público, cuidado pela 
comunidade em prol da comunidade. O bacana é que 
além das integrantes se unirem à ação, elas motivaram 
moradoras dos arredores do caminhódromo. 

Marlene Bohrer e Claudete Sehnem, da diretoria do 
grupo, comentam que resolveram plantar mudas va-
riadas de flores, folhagens, arbustos e árvores para no 
futuro ter sombra no local. “Queremos ajudar, fazer a 
diferença”, declaram. Desde então, também cuidam da 
manutenção periódica, capina e limpeza, tendo partici-
pação fundamental das moradoras das redondezas. Parte 
da extensão do caminhódromo já está florido e quando 
as temperaturas mais amenas chegarem, a meta é con-
tinuar o plantio até completar todo o trecho.

Liane Tornquist é uma das moradoras vizinhas do ca-
minhódromo que se uniu à ação, mesmo não sendo inte-
grante do Grupo de Mulheres Rurais assistido pela Emater. 
Ela se integrou à proposta por entender a importância 
da comunidade se engajar em ações para transformar 
a própria realidade. “A Prefeitura fez o caminhódromo. 
Podemos manter bonito, é nossa maneira de agradecer. É 
por Vila Progresso, podemos fazer muito mais”, refletiu a 
moradora, fazendo eco à prática adotada pelas mulheres, 
que sonham em ver sua comunidade como uma extensão 
do próprio jardim.


