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Espaços públicos qualificados valorizam a população ao oferecer segurança,
lazer e oportunidades para a prática esportiva
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Os paranaenses ganham em qualidade de vida com a implantação de equipamentos públicos que
oferecem melhores oportunidades de convivência, acesso ao lazer e à prática esportiva. Desde o
início da administração de Carlos Massa Ratinho Junior, 41 Municípios receberam R$ 16,5 milhões,
de um total previsto de R$ 22,1 milhões para a construção de 12 novos Parques Urbanos e 33
Praças. Dos valores investidos, liberados via Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas (SEDU), com operação do Serviço Social Autônomo (Paranacidade), 82% tiveram origem
no Tesouro do Estado e 18% foram liberados via Sistema de Financiamento de Ações Municipais
(SFM).

Os paranaenses ganham em qualidade de vida com a implantação de equipamentos públicos que
oferecem melhores oportunidades de convivência, acesso ao lazer e à prática esportiva. Desde o
início da administração de Carlos Massa Ratinho Junior, 41 Municípios receberam R$ 16,5 milhões,
de um total previsto de R$ 22,1 milhões para a construção de 12 novos Parques Urbanos e 33
Praças. Dos valores investidos, liberados via Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas (SEDU), com operação do Serviço Social Autônomo (Paranacidade), 82% tiveram origem
no Tesouro do Estado e 18% foram liberados via Sistema de Financiamento de Ações Municipais
(SFM). Para o secretário João Carlos Ortega, "qualificar os espaços públicos e garantir o acesso à
população são iniciativas importantes para proporcionar inclusão social. Ambientes acessíveis e de
qualidade representam a valorização das pessoas a partir da criação de oportunidades para a
convivência em ambientes seguros, da oferta de lazer e de oportunidades para a prática esportiva".
A preocupação do Governo do Paraná em promover a inclusão atende algumas das principais
tendências mundiais no desenvolvimento de espaços urbanos. Adotada como política pública pelo
Governo Ratinho Junior, a qualificação dos espaços disponíveis à população está alinhada, por
exemplo, ao Objetivo (número 11) do Desenvolvimento Sustentável (ODS), proposto pela
Organização das Nações Unidas (ONU), que visa proporcionar o acesso universal a espaços
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, e ao ODS 13 de ações em favor da manutenção
do clima. Do total dos projetos, 34 já foram concluídos e 11 estão em execução nos Municípios
de Arapongas, Clevelândia, Colorado, Jardim Alegre, Luiziana, Mariópolis, Nova Londrina, Palmas,
Ponta Grossa, Tapejara e União da Vitória. As ações contemplam as populações municipais com
pistas de caminhada, calçadas novas, intervenções no paisagismo, pavimentos em paver, rampas
de acessibilidade, o plantio de árvores e de grama, a instalação de postes de iluminações
ornamentais; reformas em quadras de esportes e a construção de quiosques, sanitários, guaritas,
bicicletários e portais de acesso; além da ampliação das redes de água e de esgoto. Outra iniciativa
complementar de investimentos garantiu mais de R$ 1,8 milhão para equipar Parques e Praças de
26 Municípios. Com os recursos, foram adquiridos e instalados gangorras, carrosséis,
escorregadores, rampas de cordas, balanços, bancos, lixeiras ecológicas seletivas e aparelhos para
academias ao ar livre.

http://www.paranacidade.org.br
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