
PRAÇA ELY PAULO VENÂNCIO É INAUGURADA NO JARDIM BEATRIZ

   

  

   A Prefeitura de São Carlos, por meio da Prohab (Progresso e Habitação São Carlos S/A),
entregou no último sábado (22), aos moradores do Jardim Beatriz, a readequação da praça
agora denominada “Ely Paulo Venâncio”.

  

    

  

   Com as presenças do prefeito Airton Garcia, do diretor presidente da Prohab, Júlio César
Alves Ferreira, dos secretários Edson Ferraz (Esportes e Lazer), de Infância e Juventude
(Paulo Wilhelm), de Cidadania e Assistência Social (Glaziela Solfa), do diretor presidente da
Fundação Educacional São Carlos (FESC), Fernando Carvalho, dos vereadores Edson
Ferreira, Gustavo Pozzi e Rodson Magno, a família recebeu a homenagem com a presença
também de muitos moradores do bairro.

  

    

  

   A matriarca da família, dona Carmem, que já cuida da área há muitos anos, os filhos Ely e
Rodrigo, noras e netos participaram da solenidade em homenagem ao senhor Ely Paulo
Venâncio. “Sempre dei atenção a essa área, inclusive plantei todas as árvores frutíferas daqui.
Chamo a atenção para que não joguem lixo, afinal essa área é um local de lazer para todos do
bairro. Fiscalizo mesmo”, disse dona Carmem agradecendo aos vereadores, Prohab e ao
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prefeito Airton Garcia.

  

    

  

   Quando vemos a quantidade de crianças brincando, jogando bola, sabemos que estamos no
caminho certo. Tínhamos aqui um local que era depósito de lixo. Hoje, ele se transforma em
um espaço para a prática de esporte e lazer&quot;, afirmou o vereador Edson Ferreira.

  

    

  

   Além da área verde recuperada foi montada uma academia ao ar livre. “A academia pode
atender os adultos enquanto as crianças se divertem no novo parquinho”, disse o secretário de
Esportes e Lazer, Edson Ferraz.

  

    

  

   “Estamos recuperando pequenos redutos, locais que estavam deixados de lado. Aqui é um
local que tanto idosos, como crianças e jovens podem frequentar juntos. Pensamos no espaço
para todos, desde o solarium até o parquinho, passando pela academia”, explicouJúlio César
Alves Ferreira, diretor presidente da Prohab.

  

    

  

   “Temos aqui uma praça com toda a estrutura e equipamentos para a utilização dos
moradores. Agora, é importante cuidar deste espaço, que os moradores do entorno, a
população do Jardim Beatriz se apropriem desta praça para que ela esteja sempre em boas
condições de uso”, destacou o prefeito Airton Garcia.
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   As readequações foram feitas pela Prohab com recursos de emendas parlamentares de 10
vereadores.

  

    

  

   Ely Paulo Venâncio foi metalúrgico, profissão que exerceu até a aposentadoria. Em 1990, já
aposentado, ele e a esposa Carmem, começaram trabalhar com apicultura, se tornando um
grande produtor de mel de São Carlos, vindo a falecer em março de 2012.
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