
BARBA ENTREGA REVITALIZAÇÃO DO CAMPUS 1 DA FESC

  

Com a presença do prefeito Oswaldo Barba, da primeira-dama Cidinha Duarte, da
diretora-presidente da FESC Elisete Pedrazzani e do vereador Ditinho Matheus, entre outras
autoridades, a Fundação Educacional de São Carlos (FESC) promoveu na manhã desta
quarta-feira (5) a entrega da revitalização do campus 1 da Fundação. Também foram
entregues os certificados de conclusão do curso regular 2012 do Programa da Universidade
Aberta da terceira Idade (UATI) a 54 alunos dos campi I e II.

  

  

A revitalização do campus 1 da FESC foi marcada pela construção da nova cancha de bocha
“Nelson Miguel”, ampliação da sala de administração, construção da entrada de pedestre e de
um quiosque receptivo, readequação da pista de caminhada, instalação de uma academia ao
ar livre, transferência do playground  para a área central, além de nova arborização e
jardinagem. As intervenções aprovadas em reuniões do Orçamento Participativo custaram R$
367 mil aos cofres públicos.

  

  

Segundo a direção da FESC, foram realizadas neste ano 2.027 matrículas em todas as
atividades oferecidas pela UATI. Entre os cursos de 2012, 44 turmas foram dos cursos de
informática, 59 de oficinas, 12 grupos de atividades complementares e 10 turmas foram
constituídas em parceria com as Secretarias de Saúde, Esportes e Cidadania e Assistência
Social.

  

  

Entre as atividades desenvolvidas na UATI divididas por curso regular, oficinas e atividades
complementares estão: as atividades físicas, atividades de prevenção (fisioterapia), práticas
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orientais, artes cênicas, música (teoria e prática), esporte e lazer, expressão corporal,
alongamento, dança, resgate da memória, direito dos idosos, cidadania, grupos de seresta,
samba, dança, teatro, origami, taichi chuan e vôlei adaptado.

  

  

Para o prefeito Oswaldo Barba o curso da UAT é uma grande oportunidade para que os
participantes possam ganhar qualidade de vida, fazer novos amigos e praticar atividade física.
Ao comentar sobre a construção da piscina coberta aquecida para a prática de hidroginástica,
o prefeito Oswaldo Barba disse que cumpriu todos os compromissos assumidos de revitalizar o
campus 1 da FESC na Vila Nery. “O campus 1 ficou muito bonito e funcional e será um
importante espaço público para utilização pela população, para a prática diária de atividade
física. Quero agradecer o trabalho dos funcionários da FESC que promoveram um grande
avanço nos cursos e instalações deste campus”, disse Barba.

  

  

Já a diretora-presidente da FESC, Elisete Pedrazzani, agradeceu o empenho dos funcionários
e Secretarias envolvidas na conclusão das obras de revitalização e desejou que a população
participe dos novos cursos em 2013 e faça bom uso dos novos equipamentos instalados no
campus.
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