Nenhuma casa é uma ilha
Maurício Waldman*

O bom conhecimento do bairro e dos arredores da casa é uma
pré-condição fundamental para atuar na sua cidade. Isto porque nenhuma casa é uma ilha.
Mas até que ponto conhecemos nosso próprio
entorno? É comum frequentarmos outro
bairro para fazermos compras e nos
divertirmos enquanto desconhecemos o que o nosso espaço imediato pode oferecer.
Há inclusive quem não saiba o nome das travessas próximas à sua residência e as mais simples rotinas urbanas que são responsáveis pelo
conforto dos cidadãos.
Contudo, esta situação pode ser alterada imediatamente. Reconhecer nosso bairro é fácil. Além
do mais, isso permite que se desenvolvam práticas ambientais corretas, beneficiando o cidadão,
o bairro e, por extensão, toda a cidade.

ALGUMAS SUGESTÕES PARA TORNAR
SEU BAIRRO UM AMBIENTE LEGAL:
•

o lixeiro e o jardineiro pelo nome.

o poder público;

tempo é precioso: a costureira, o

•

Todo mundo tem identidade e

• Não polua visualmente sua vi-

chaveiro e o quitandeiro podem

gosta de ser tratado com respeito;

zinhança com faixas, cartazes e

Valorize o comércio local. Seu

estar literalmente ao seu lado;

•

Respeite os horários de repou-

outros ruídos visuais;

Tenha como praxe entregar

so da vizinhança. Ninguém é obri-

• Juntamente com seus vizinhos,

recicláveis para o catador que

gado a conviver com a algazarra;

procure obter da prefeitura auto-

•

•

Procure pintar e cuidar da apa-

rização para fechar a rua nos fi-

Caminhe ou pedale pelo seu

rência da sua casa. O bom estado

nais de semana, cultivando a con-

bairro, identificando os logra-

da sua moradia contribui para a boa

vivência da vizinhança;

douros e também as lojas, par-

percepção da rua como um todo;

•

percorre sua rua;

•

ques, serviços públicos, cabinas
telefônicas e caixas de correio;

•

Cultive relação com seus vizi-

nhos. Muitas vezes, viajamos pela
cidade procurando por pessoas
que podem estar ao nosso lado;

•

Passe a reconhecer o carteiro,

•

Informe o serviço de limpeza

Sempre que possível, plante

de qualquer acúmulo irregular de

uma árvore e cuide para que ela

resíduos. A sua rua é uma exten-

cresça forte e saudável;

são da sua casa.

•

Não permita maus-tratos aos

animais e denuncie os infratores;

•

Sempre que notar um vaza-

mento de água na rua, notifique
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