Jornal Satélite - * Centro POP Taguatinga e Secretaria de Desenvolvimento realizam passeio ciclístico no

28/8/2021

Em alusão ao mês de Luta da População em Situação de Rua, será realizado hoje no
Taguaparque, em Taguatinga, o Passeio Ciclístico do Projeto Pedal Cidadão. O evento é
promovido pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro
POP) Taguatinga, sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). O passeio
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ciclístico é aberto ao público e marca o encerramento da quarta edição do Pedal Cidadão,
projeto realizado por servidores do Centro POP Taguatinga que ensina pessoas em situação
de rua a recuperar bicicletas quebradas. Além de incentivar a atividade física, serão doadas, no
final do evento, 30 bicicletas reformadas por usuários da unidade. “O Projeto Pedal Cidadão foi
muito bom na minha vida. Eu estava em uma situação de extrema vulnerabilidade e essa
bicicleta fez uma reviravolta. Eu trabalhava em Taguatinga vendendo doces, era ruim porque
tinha que pagar passagem de ônibus e nem sempre conseguia dinheiro para cobrir isso.
Depois que recebi a bicicleta, foi uma melhora muito grande, eu vou para todos os lugares de
bicicleta para vender os doces”, conta Max Rodrigo, frequentador do Centro POP Taguatinga.
“Quem participa da oficina ganha uma nova profissão e aprende a ser mecânico de bicicleta. E
quem recebe o material doado tem um novo meio de transporte. Pode usar a bicicleta para ir
até o emprego, para entregar um currículo e até para um momento de lazer. A bicicleta
também pode ser utilizada para ele fazer entregas e ter uma renda”, destaca o agente social
Wendell Viana, idealizador do projeto. Para a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara
Noronha Rocha, o projeto é importante para resgatar a autonomia de quem está em situação
de rua. “As equipes da Sedes atuam diariamente para atender as pessoas que estão em
vulnerabilidade social, seja pelas nossas ações, serviços, programas ou benefícios. O projeto
Pedal Cidadão vem para fortalecer esse trabalho. Com isso, eles resgatam a autoestima,
aprendem uma atividade de trabalho e ainda podem gerar renda para o seu sustento”, explica.
Texto: Francisco Welson Ximenes
Foto: Divulgação/Sedes
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