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Mutirão organizado pelo Instituto Lina Galvani reforma praça 
em Luís Eduardo Magalhães (BA) 

 

Evento levou entretenimento à população e modernizou equipamentos urbanos 
no Jardim dos Ipês 

 
O Instituto Lina Galvani promoveu, no último fim de semana, o Mutirão Comunitário Jardim dos 
Ipês, no bairro de mesmo nome, em Luís Eduardo Magalhães (BA). O evento, que contou com 
a participação de cerca de 80 pessoas, foi realizado em parceria com a comunidade do Jardim 
dos Ipês, o Instituto Elos, Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, Louis Dreyfus Commodities 
Brasil, Parque Fioravante Galvani, Grupo Santo Antonio, BSB Construtora, e Universidade 
Federal do Oeste Baiano revitalizou a praça a partir das ideias trazidas pela comunidade do 
entorno. 
 
Durante o Mutirão Comunitário foram construídos um parquinho com balanço, gangorra, 
escalada e pula-pula, quatro kits com mesas e cadeiras de concreto, um campinho de areia 
cercado com alambrado, instalação de seis kits de lixeiras adaptadas para resíduos recicláveis, 
pintura de bancos e postes e plantio de doze mudas de árvores, divididas entre jatobás e angico 
– doadas pelo Parque Fioravante Galvani.  
 
“Esse projeto já está trazendo grandes benefícios socioculturais para os moradores do Jardim 
dos Ipês; fortaleceu os vínculos comunitários. Para citar um exemplo, foi instalado um banner 
onde todos que participaram, inclusive crianças, poderiam colocar atividades que podem ensinar 
e coisas que querem aprender. Foi um sucesso, várias pessoas preencheram. Isso demonstra a 
interesse deles”, afirma Valéria Lapa, gerente de Relacionamento Institucional e Comunidades 
do Instituto Lina Galvani. 
 
Histórico de desenvolvimento socioambiental 
 
Além da presença e do relacionamento com a comunidade, o Instituto Lina Galvani mantém o 
Parque Fioravante Galvani, que foi inaugurado em 2006 e possui 20 hectares de extensão, sendo 
o primeiro e único centro de conservação e educação ambiental do Cerrado baiano. Por meio de 
ações educativas e continuadas, o Parque colabora com o desenvolvimento socioambiental do 
Oeste Baiano e já recebeu mais de dois mil visitantes. Atualmente, possui 30 animais de 10 
espécies nativas da região, sendo algumas ameaçadas de extinção. 
 
 
Sobre o Instituto Lina Galvani 
Criado em 2003, o Lina Galvani é um Instituto Empresarial Familiar inspirado nos valores da 
matriarca da família, Dona Lina Galvani. Desde o início, se dedica a identificar e apoiar iniciativas 
que contribuam à ampliação das capacidades para as comunidades liderarem a transformação 
social local. Possui como linha de trabalho evidenciar o potencial dos atores locais para que 
percebam o seu papel no desenvolvimento da comunidade. Ao invés de ‘fazer pelo outro’, tem 
como princípio ‘fazer com o outro’, visando comunidades sustentáveis articuladas em redes 
sociais solidárias.  
 
Mais informações: 
www.linagalvani.org.br  
http://www.pfg.org.br  
 
 
Informações para imprensa 
Grupo CDI – Comunicação e Marketing 

http://www.linagalvani.org.br/
http://www.pfg.org.br/
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William Gimenes (11) 3817-7910 – william@cdicom.com.br  
Lenita Aquilino (11) 3817-7962 – lenita@cdicom.com.br  
Flávia Tavares (11) 3817-7915 – flavia@cdicom.com.br  
Cláudia Santos (11) 3817-7925 – claudia@cdicom.com.br 
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