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Manutenção da Cidade
LAZER PARA PROMOVER A RETOMADA DE FORMA ADEQUADA E CONSCIENTE, TOTENS DE ÁLCOOL EM GEL FORAM INSTALADOS EM TODO O PARQUE

Reabertura do Santos Dumont reforça
relação do parque com os joseenses
Prefeitura de São José dos Campos reabre Santos Dumont e parque volta a receber famílias para os momentos
simples da vida. Local estava fechado desde o início da pandemia, no começo de março do ano passado
A reabertura do Parque Santos Dumont, há 1 mês, mostrou como o joseense ama o
espaço e valoriza os momentos simples da vida. O parque estava fechado desde o
início da pandemia.
Além de algumas pessoas
que aproveitaram a reabertura para uma caminhada ou
observar a natureza, o parque, que fica no coração da
Vila Adyana, região central
de São José, tem recebido
muitas mães e pais que levam os filhos para brincar.
O casal Priscila Araujo e
Rodrigo Araújo, de 35 e 37
anos, mora no bairro e levou o filho Rodrigo, de sete
anos, para aproveitar os
brinquedos do espaço.
“Na correria, às vezes, não
parava para deixar ele brincar um pouco. Agora vemos
como esses momentos simples têm valor”, diz Priscila,
que tem motivos de sobra
para aproveitar cada segundo no parque.
“Infelizmente, perdi meu
segundo filho e na sequência enfrentei três cânceres.
Por tudo que passei, a gente
dá ainda mais valor para um
momento como esse, trazer o filho para brincar ao
ar livre, ver a natureza. Foi
aqui que ele aprendeu a se
desenvolver, ter coordenação motora, sociabilidade”,
conta Priscila. “É bom para
a nossa saúde mental esse
contato com a natureza. Estávamos contando os dias
para a reabertura”.
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Renovado. Prefeitura de São José dos Campos realizou em agosto a pintura geral do parque e uma nova manutenção nos brinquedos
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Vila São Benedito:
praça revitalizada

Roçada protege o
jequitibá-rosa

S.José supera 8 mil
novas empresas

CUIDADO. A Praça Benedito
Ugolino Silva Guerra, na Vila
São Benedito, região central
de São José dos Campos, está
de cara nova e ainda mais
segura para as famílias. A revitalização completa do espaço,
realizada no programa Minha
Praça de Volta, inclui uma novidade para a criançada: piso
emborrachado no playground
do local.

PATRIMÔNIO. Limpar a área
onde está o jequitibá-rosa, no
distrito de Eugênio de Melo,
na região leste, é rotina para a
turma da roçada da Prefeitura
de São José dos Campos. “A
gente cuida muito bem dela”,
disse um dos funcionários da
Urbam (Urbanizadora Municipal S/A), Antonio Benedito
Filho, de 58 anos.

EM ALTA. A Prefeitura
superou nos primeiros dias
de agosto a marca de 8.000
novas empresas abertas pela
Sala do Empreendedor, vinculada à Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. Até o
último dia 23, já eram 8.346
empresas abertas este ano. Só
nos primeiros 23 dias de agosto foram abertas 863 empresas, das quais 674 MEI’s.
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Piso. Mais segurança no local
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Histórico. Patrimônio cuidado

