Profº Edval apresenta novo
espaço para idosos no Parque
Rodrigo Barreto
Os
idosos do Parque Rodrigo Barreto conquistaram um novo espaço
de convivência com
o apoio do trabalho do vereador Edval Barbosa Paz (PSDB), o
Profº Edval. O
parlamentar conseguiu em parceria com a Prefeitura, por meio
da Secretaria de
Serviços, e de um conjunto de colaboradores, recuperar uma
área abandonada,
localizada ao lado da conhecida praça do Pau Mole, e
transformar em um local de
lazer e recreação para a Terceira Idade.

A inauguração oficial será no dia 16/2 com o início do 10º
Torneio de Dominó. O evento pretende reunir jogadores de Arujá
e de outros municípios vizinhos.

Profº
Edval fez questão de, não apenas atuar em convencer o Poder
Executivo a
investir na construção, como também “colocar a mão na massa”.
Com auxílio de
pessoas da comunidade, decidiu, por exemplo, instalar, ele
mesmo, a mesa de
jogos. O centro ainda conta com dois sanitários – um feminino
e outro masculino
– e, em breve, terá uma pequena cozinha.

“Esse
centro de convivência servirá para realizarmos atividades
esportivas, culturais
e de educação”, explicou Profº Edval ao adiantar que pretende
oferecer aulas de
alfabetização, instalar uma horta comunitária e propor uma
rotina de exercícios
físicos adaptados para idosos. “Mas o Centro de Convivência
será aberto a

todos”, garantiu.

Nos
próximos dias, Profº Edval deverá providenciar a instalação de
ventiladores, de
rampas de acesso e de portões, além da construção de um muro e
colocação de
grades no entorno do prédio.

O secretário municipal de Serviços da Prefeitura, Leandro
Larini, que participou do trabalho de construção do novo
centro, disse que o objetivo da Prefeitura é possibilitar
condições adequadas de atendimento ao arujaense. “Queremos que
as pessoas se sintam bem recebidas e, principalmente,
acolhidas nos espaços públicos mantidos pela administração
municipal”, afirmou ao garantir que por isso decidiu “abraçar
o projeto proposto pelo vereador Profº Edval”. “Ter cada vez
mais espaços agradáveis de convivência em nossa cidade é uma
política de humanização”, pontuou.
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