PERFIL DE UMA LÍDER COMUNITÁRIA

Perfil de uma liderança comunitária
Iara, 63 anos, ensino superior incompleto, Bacharel em Teologia, é uma pessoa comunicativa, alegre, sociável,
envolvida com trabalhos comunitários, natural da região metropolitana do estado do RS, reside no bairro Bela União
aproximadamente dois anos e, relata que gosta muito de morar no bairro, vem se destacando pelo seu perfil de liderança
juntamente com o grupo colaborativo. Participante ativa no CMAS (conselho municipal de Assistência Social) e no Conselho
Municipal da Mulher, Associação de moradores do Bairro Bela União.
Dona Iara é uma pessoa carinhosa, preocupada com o bem estar dos moradores do bairro, sonhadora e idealizadora,
visualiza o bairro Bela União cada vez mais belo. Apesar de não se considerar mais tão jovem e de alguns problemas de
saúde, lá está a Dona Iara, sempre engajada em todas as atividades desenvolvidas, não se cansa de junto com os moradores
lutar para alcançar melhorias para o lugar onde vive e quer continuar a viver.
Nome Completo: Iara Estigarribie Garcia
Idade: 63 anos
Profissão: Aposentada do Estado
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Estado Civil: Casada
Filhos: 2
Natural de: Dom Pedrito, RS
Residente no bairro Bela União desde: 2015
Quais são as lembranças mais significativas do bairro onde vive: descaso do poder público com o Bairro.
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Como você vê o desenvolvimento do seu bairro no decorrer dos anos: de dois anos para cá, com o apoio do Programa
Semeando o Futuro é possível visualizarmos algumas mudanças no nosso bairro, os moradores participando e se engajando.
Como você vê a organização comunitária do seu bairro: ainda estamos nos organizando para atender melhor às
necessidades do bairro, mas quanto mais pessoas ajudando, mais fortalecidos ficaremos e mais conquistas também.
Que expectativas você tem para o seu bairro: são muitas, pois podemos ver e sentir que a comunidade se sensibilizando
em torno do mesmo objetivo. Queremos desenvolver o nosso bairro, desde as crianças, os jovens, homens e mulheres e
também os moradores da terceira idade.
O que mais te desafia como líder comunitário: o que mais me desafia é conseguir realizar todos os projetos propostos pelo
nosso grupo colaborativo, que visa proporcionar o melhor para os moradores.
O que te motiva buscar as melhorias para o bairro onde reside: a minha motivação é resgatar as pessoas que estavam
paradas com talentos maravilhosos e, se reerguer, ensinando e ajudando outras pessoas.
O que você faria diferente na possibilidade de estruturar o desenvolvimento comunitário desse bairro: manter o que já
está sendo desenvolvido e convidar mais pessoas com responsabilidade para ajudar nos outros projetos que ainda queremos
implementar.
Que pensamento você usaria para descrever o seu bairro: “povo humilde, trabalhador, que acredita que se o povo se
mobilizar o bairro pode mudar”.

Dona Iara após uma reunião com o Grupo Colaborativo

O programa Semeando o Futuro tem como meta, aperfeiçoar a capacidade das comunidades e instituições locais
para que juntos tenham maior autonomia em busca de melhores condições socioeconômicas. Este programa de
três anos veio em parceria entre a Fundação John Deere e Global Communities.
Leia mais: www.globalcommunitiesbrasil.org
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