
PARQUE DAS TORRES

    

  
    PARQUE DAS TORRES É OPÇÃO DE LAZER PARA MORADORES
  
Inaugurado dia 31 de dezembro, o Parque Linear das Torres, no bairro Boa Vista, tornou-se um
espaço de recreação em São Carlos. Construído na avenida Henrique Gregori, entre a rotatória
da avenida José Pereira Lopes e a rua Desembargador Júlio de Faria (Travessa 7), o parque
tem 1,3 quilômetros de extensão com ciclovia e passeio de pedestres, o que tem atraído
moradores da região a praticarem exercícios físicos.

O técnico de enfermagem Jefferson Napolitano, morador do Botafogo, começou a frequentar o
parque após a inauguração. “Estou aproveitando o lugar para fazer corrida, o projeto ficou bem
feito e tem um ambiente bastante familiar”.

A dona de casa Roselita Alves dos Santos, do Jardim Paulista, também utiliza o espaço para a
prática de esportes. “No período da manhã, faço minhas caminhadas e à tarde minha filha vem
andar de bicicleta. Agora, aqui está mais seguro”.

Além da instalação do piso da ciclovia e do passeio de pedestres, o parque recebeu bancos e
lixeiras. A obras, que custaram R$ 498 mil, foram custeadas pela Electrolux, após um acordo
para a permuta de áreas de terras entre a empresa e a Prefeitura, aprovado pela Câmara. 

A Administração Municipal também realizou, com recursos próprios, o recapeamento da
avenida Henrique Gregori, que ganhou novo pavimento em toda sua extensão. Também foram
implantadas travessias seguras, que dão prioridade aos pedestres nos cruzamentos da
avenida, e alterado o estacionamento, que passou do lado direito para o esquerdo no entorno
do Parque Linear.

Mudança 
Essas modificações estavam inclusas no projeto de Requalificação da Avenida Henrique
Gregori, discutidas com comerciantes da região. Foram realizadas três reuniões, a última
ocorreu em julho do ano passado, quando o secretário de Governo, Marcos Alberto Martinelli, e
o ex-secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ricardo Martucci, estiveram na sede
da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) para apresentarem o projeto e
ouvir sugestões dos lojistas.

Segundo o presidente da Acisc, José Eduardo Casemiro, a principal reivindicação foi atendida,
que era a ampliação do número de vagas para estacionamento na avenida. “Os comerciantes
reclamavam que havia poucas vagas no lado direito da Henrique Gregori, por isso foi solicitada
a mudança para o lado esquerdo, que ampliou o estacionamento. De um modo geral, a
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implantação do Parque Linear valorizou o comércio da região e deixou a maioria dos
comerciantes satisfeitos”.

O empresário Marcos Rodigério Ferri, que possui uma loja na avenida Henrique Gregori,
participou das reuniões promovidas pela Prefeitura e a Acisc e também destacou que o projeto
de Requalificação foi positivo para o comércio. “A ciclovia e pista de pedestre têm atraído
muitas pessoas, aumentando a visibilidade das lojas. Outro benefício foi a alteração do
estacionamento para o lado esquerdo, que dobrou o número de vagas e era uma reivindicação
nossa”.
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