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Obra de urbanização no Bairro dos Rodoviários
é iniciada
Construção de uma praça e requalificação da quadra existente
ASCOM/PMPA

Obra de urbanização no Bairro dos Rodoviários é iniciada
A ação compreende também a construção de uma praça e a requalificação da quadra já
existente.
Divulgação ASCOM PMPA

Ofertar momentos de lazer, esporte e cultura através de
praças e urbanizações faz parte do calendário de ações
da gestão municipal. Os locais tornam-se espaços de
encontro familiar e mais uma opção de lazer para
comunidade.

No Bairro dos Rodoviários, a gestão municipal, através da
Administração do Bairro Tancredo Neves, iniciou a
urbanização do local, com a construção de uma praça e a requalificação da quadra já existente.
Praça no Bairro Rodoviário

O novo espaço de lazer e cultura vai contar com Academia da Melhor Idade, onde este público
vai poder praticar exercícios físicos, o que contribui com o bem estar e qualidade de vida;
playground para as crianças, pergolado em eucalipto, mesas em concreto para jogos, bancos
com assento em granito, rampas de acessibilidade, piso intertravado e iluminação em LED.
Uma pista para caminhada também está sendo
construída. O espaço para multiuso, onde serão
ministradas aulas de zumba, ritmos, capoeira e outros, vai
unir a comunidade do bairro no local. Estacionamento
para motos e carros também faz parte da urbanização, o
que vai proporcionar segurança e comodidade aos
frequentadores.
Divulgação ASCOM PMPA

Divulgação ASCOM PMPA

“Esse é mais um
compromisso
que Praça no Bairro Rodoviário
está
sendo
concretizado. No ano passado, tivemos uma reunião com
os moradores da comunidade e eles reivindicaram esse
espaço. Vai ser uma bela obra e nossa intenção é a de

Praça no Bairro Rodoviário

trazer melhorias em todos os aspectos aos moradores
dessa comunidade”, ressalta o administrador do BTN,
Luiz Humberto.

Com a construção desses espaços de lazer, o secretário
solicita à comunidade o cuidado com as áreas públicas. Ele explica que na urbanização da
Sagrada Família foram retirados refletores e um balanço, prejudicando a comunidade. “Esses
espaços são construídos e pensados para o bem coletivo, por isso, pedimos que a comunidade
preserve e fiscalize. Dessa forma, os espaços vão ser aproveitados por um longo período”,
conclui.
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