Lomba Grande em Debate
Aconteceu dia 06/11, no Salão da Comunidade Católica de Lomba Grande, o primeiro Seminário
Regional Lomba Grande em Debate com a temática O Plano Diretor e o Desenvolvimento da
Localidade. O evento contou com a participação de moradores da localidade e de lideranças locais e
regionais, como o Vice-Prefeito Cleonir Bassani, os presidentes da Associação dos Moradores de
Lomba Grande, da Associação dos Moradores do Quilombo, da Associação dos Moradores da Vila
Planalto, da Associação dos Empresários e Prestadores de Serviço de L.G., e vice-patrão da Sociedade
Gaúcha de L.G.; e dos representantes das seguintes entidades de Novo Hamburgo: Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de NH, Cáritas Diocesana, Cooperativa CONSOL e FEEVALE;

e de São

Leopoldo do CEDECA-PROAME, do PEDRA, da UPAN e do COL; além dos representantes do Canoas
em Debate e do CAMP, entidade de Porto Alegre que atua nesta a região.
O Seminário começou com uma breve apresentação da publicitária e moradora local Suziane
Gutbier, a título de contextualização, de como a localidade é representada na Internet, hoje, e trazendo
também exemplos de ações e de iniciativas existentes para a promoção do desenvolvimento.
Na seqüência, foi feita apresentação do novo Plano Diretor Urbanístico e Ambiental de NH,
principalmente no que diz respeito ao bairro rural Lomba Grande, pela arquiteta da equipe da Prefeitura
Municipal, Arlete Ebert. Após a sua apresentação inicial os presentes, demonstrando a sua
preocupação e engajamento, lhe dirigiram muitas perguntas, principalmente sobre o Setor Industrial, o
traçado da Rodovia do Progresso e a cobrança de IPTU. O assunto não pôde ser esgotado, mas foi
importante para o processo de informação e debate que se inicia.
Após o intervalo, que teve degustação de cucas coloniais, houve a participação de Nora Piedra,
uruguaia, diretora do projeto francês Voyage Solidaires Ibirapita (Viagens Solidárias Ibirapita), que
compartilhou sua experiência com um modelo de turismo que valoriza a preservação ambiental. No seu
exemplo, são recebidos turistas franceses pelos moradores de localidades rurais de roteiros
predefinidos. As propriedades, em muitos casos, necessitam apenas de ajustes mínimos, sem grandes
investimentos. É um modelo que se favorece da globalização e que possibilita que se questione que
turista se quer em determinada localidade.
Como momento final fez-se uma reflexão coletiva sobre o que se quer para Lomba Grande e sobre
como buscar esses objetivos. O grupo presente afirmou querer Desenvolvimento comprometido
com Qualidade de Vida, que, principalmente para Lomba Grande, está estreitamente relacionada com
a manutenção das características locais rurais e com a preservação ambiental.

Para alcançar esse objetivo, foram propostas pelo grupo as seguintes ações:
- Criar assessoria de comunicação para divulgar ações e eventos locais.
- Conhecer e integrar as realidades das comunidades das periferias do bairro e as localidades
rurais.
- Aproveitar grupos de trabalhos já existentes como os da Emater e Sindicato Rural.
- Parceria com escolas para trabalhar a educação ambiental e identidade local.
- Diagnosticar projetos com possibilidade de integração em redes de colaboração.
- Levantar fontes de incentivos e financiamentos para projetos.
Essas ações visam, no primeiro momento, acessar fontes para um diagnóstico mais aprofundado
do contexto e das possibilidades locais, além de iniciar um processo de mobilização da comunidade
para pensar um plano de desenvolvimento coletivo para Lomba Grande.
O passo seguinte, dando início a essas ações e proposto por uma comissão constituída no final do
Seminário, é o seminário Lomba Grande em Debate: Capacitação para Geração de Trabalho e
Renda na Localidade. Contamos com o apoio dessa entidade para auxiliar na divulgação desse
evento. Mas, principalmente, contamos com a sua participação nesse processo de discussão e de
construção de alternativas para o desenvolvimento local. Precisamos nos unir. Precisamos nos
organizar. Porque buscamos uma construção que seja representativa para os moradores de Lomba
Grande, feita pela coletividade.
Lomba Grande, 17 de novembro de 2004.
Comissão Organizadora do Seminário
Apoio:
Associações de Moradores
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Cooperativa
EMATER CAMP PDRA PEDRA
entre outros

