Obras de revitalização da Praça da Fazendinha começam nesta segunda

07/09/2019 – Os moradores da Fazendinha, na Região Oceânica, terão um novo espaço de
lazer no verão de 2020. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou neste sábado (07) a
ordem de início da obra de revitalização da praça da rotatória do bairro. Com investimento de
R$ 400 mil, o espaço ganhará uma nova área de convivência com playground, academia para
terceira idade, bicicletários, pergolado com mesas, cadeiras, bancos de concreto, além de nova
iluminação, pavimentação, pintura e paisagismo. O prazo de conclusão é de quatro meses.

A obra começará a ser executada nesta segunda-feira. A praça fica na área central, com
acesso para diversas ruas, permitindo que jovens, crianças e idosos possam chegar ao local
com facilidade.
“Eu me lembro muito bem como era a Fazendinha. Os moradores sofriam com a falta de
drenagem e pavimentação, que piorava muitos com as chuvas. Realizamos as obras de
drenagem e pavimentação, que proporcionam mais qualidade de vida para os moradores e
valorizaram a região. Agora vai melhorar mais ainda com esse espaço em que todos poderão
aproveitar como um bairro modelo”, observou o prefeito.
Nesta região foram investidos R$35 milhões na reurbanização de todas as 13 ruas do bairro,
que receberam rede de drenagem e pavimentação, com a padronização das calçadas, dentro
do conceito do programa Bairro Melhor, mas realizado exclusivamente com recursos
municipais.
De acordo com o cronograma da obra, a nova praça poderá ser utilizada em janeiro, período
quente e de férias escolares.
“Mais uma importante melhoria, contemplando a harmonização do nosso Fazendinha com
esse lindo projeto de lazer para nossas famílias. A reforma da nossa praça complementará
todo um esforço da Prefeitura que inclui também o projeto Orla Piratininga com a revitalização
da lagoa. Nós moradores, estamos muito gratos ao prefeito por mais este investimento”,
elogiou Sávio Zandonadi, presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Residencial
Fazendinha (Amaf).
Investimentos – Desde 2013, foi realizado o maior investimento que a Região Oceânica já
recebeu em obras de drenagem e pavimentação. São mais de R$ 100 milhões. Foram
drenados e pavimentados o Cafubá, a Fazendinha e o Bairro Peixoto, e parte de Piratininga,
Camboinhas, Maravista e Maralegre. São mais de 150 ruas com obras executadas. Em
fevereiro, foram concluídas as obras da Avenida Professora Romanda Gonçalves, em Itaipu. E
em dezembro de 2017, foi entregue a maior obra de macrodrenagem de Itaipu e Piratininga,
entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Avenida Almirante Tamandaré.
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Nova área de lazer no Atalaia

A Prefeitura de Niterói entregou neste sábado a obra de reforma do campo de futebol e área de
lazer do Atalaia. O espaço recebeu cobertura, troca do alambrado e instalação de tela superior,
além de vestiário, churrasqueira, playground e a revitalização da associação de moradores.
“Fizemos muitas obras por toda a cidade, mas nossa gestão tem um olhar especial para quem
mais precisa: construímos escolas, reformamos o hospital Getulinho e realizamos uma série de
obras em benefício das comunidades. Esses espaços de lazer são fundamentais para
convivência, entretenimento e prática de esportes. Em breve estaremos inaugurando a creche
do Capim Melado, aqui perto, que também recebeu várias melhorias”, afirmou Rodrigo Neves.
A secretária de Fazenda Giovanna Victer destacou que o governo dá prioridade para a
qualidade de vida dos moradores de Niterói. “Não é fácil executar tantas obras. Temos que
apertar despesas e encaixar no orçamento, mas o importante é que os moradores sempre
serão prioridade”, disse Giovanna.
O presidente da Associação de Moradores do Atalaia, Élcio da Silva Sales, agradeceu em
nome dos moradores.
“A reforma desse espaço de lazer era muito esperada. A Prefeitura também tem olhado para
ruas, trazendo drenagem e pavimentação. Temos um menino em nossa comunidade que não
enxerga e não anda e agora, graças a implantação de calçadas acessíveis e rampas, ele pode
se locomover. Só temos a agradecer”, destacou o presidente da associação. Â
No Atalaia, a Emusa já revitalizou o campo de futebol na Estrada Alarico de Souza, que incluiu
os vestiários e a sede da Associação de Moradores. A creche comunitária, localizada na
mesma estrada, também foi contemplada com reforma.Â A unidade educacional teve a
forração trocada e a colocação de laje. Ganhou nova cobertura, pintura e iluminação. Na
mesma localidade, o campo de futebol do Morro do Zulu também foi reformado.
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