
Ano 8 | Nº 483 | Itapevi, 21 de Novembro de 2017 www.itapevi.sp.gov.br

Prefeito Igor Soares Ebert

DIÁRIO OFICIAL

Felipe Barros/ Ex-Libris/ Secom PMI

REGIÃO DA VILA DA PAZ  
GANHA ÁREA DE LAZER

Moradores da Cohab II e do Alto Colina
também já estão usufruindo dos

novos equipamentos 
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PREFEITURA ENTREGA ÁREA DE 
LAZER E ESPORTES NA VILA DA PAZ

Moradores da Cohab II e do Alto Colina também já estão usufruindo dos novos equipamentos 

A Prefeitura de Itapevi entregou, na últi-
ma sexta-feira (17), mais uma área de lazer e 
esportes à população de Itapevi. Localizado 
na Vila da Paz, o equipamento conta com pis-
ta de caminhada de 330 metros, playground 
infantil e academia ao ar livre que beneficia-
rão também os moradores dos bairros Co-
hab II e Alto da Colina.

Custeadas pela administração municipal, 
as obras foram iniciadas em setembro des-
te ano e visam assegurar mais qualidade de 
vida aos moradores da cidade. “O espaço 
era completamente degradado, servia como 
depósito de lixo e de entulho e agora passa 
a ser utilizado pela população como forma 
de área de lazer, praça esportiva e de entre-
tenimento”, diz Ramon Medrano, secretário 
de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Instalado em frente à Rua Luiz Belli, ao 
lado da Escola Estadual Professora Ignês 
Amélia de Oliveira Machado, o novo espa-
ço teve 400 metros de calçada revitalizada, 
com paisagismo e colocação de gramado em 
toda extensão da obra. O playground infantil 
possui três balanços, quatro gangorras, um 
escorregador e um carrossel gira-gira. Na 
academia ao ar livre, são sete equipamentos 
à disposição dos moradores para exercícios 
físicos. Cerca de 30 trabalhadores atuaram 
nas obras.

A moradora da Cohab II, Maria de Lurdes, 
60, aposentada, elogia a entrega dos equi-
pamentos. “Antes era só lixo e entulho neste 
lugar, não dava nem pra andar aqui. Agora 
com a construção da pista de caminhada, do 
playground e da academia temos que apro-
veitar essas melhorias porque elas substi-
tuem todo aquele aspecto antigo e negativo 
do bairro por algo bom e que faz bem para a 
nossa saúde e nosso bem-estar”, diz.

“Ótimo termos um espaço de lazer 
como este”, afirma o vigilante Wellington 
Santana Lopes, 28, que já levou toda a fa-
mília para se exercitar no equipamento. 
“Aqui era totalmente inseguro para qual-
quer pessoa. Hoje contamos com um es-
paço bonito e moderno para trazer a fa-
mília, amigos e praticar exercício, o que é 
muito saudável”, diz.

SOMA DE ESFORÇOS
A entrega da área de lazer é só mais 

uma das iniciativas da Prefeitura para au-
mentar a qualidade de vida da população. 
Outra iniciativa importante é o Cidade 
Bela, que contempla uma série de ações 

para recuperar a região central de Itapevi 
e ampliar os serviços de manutenção e ze-
ladoria em todos os bairros do município. 

Ele consiste na renovação da frota atual 
de coleta de lixo, acréscimo de modernos 
equipamentos para ajudar e colaborar na 
limpeza da cidade, entrega de novos uni-
formes e novo sistema de coleta por meio 
de contêineres. 

O objetivo é deixar o município mais 
bonito, resgatando a autoestima dos ita-
pevienses pela sua cidade. Para isso, a 
Prefeitura também realizará uma série de 
intervenções urbanísticas, com ações de 
paisagismo e recuperação de praças e can-
teiros centrais.

Paisagem começou a mudar na Vila da Paz
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