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No início deste ano, um mutirão solidário formado por diversos setores da
Secretaria está realizando intervenções e levando mais cores, conforto e vida ao
espaço. De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Juliano
Barbosa, essa época é a mais recomendada para realizar as ações, devidos às
férias escolares dos alunos, e que tudo tem sido feito de uma maneira muito
especial. “Não precisamos falar sempre que passamos por muitos momentos
difíceis e que ainda sofremos o reflexo deles em nosso dia-a-dia, mas temos
profissionais com o coração do tamanho do mundo, além de serem super
capacitados. Toda nossa equipe é muito envolvida em todo o trabalho que é feito
na secretaria e essa sensibilidade torna tudo possível quando precisamos de uma
mãozinha”, afirma o secretário, parabenizando todos os funcionários que
depositaram seu tempo nas ações de reparos.
As atividades são desenvolvidas por oficineiros, coordenadores, setor
administrativo, serviços gerais e demais servidores dos departamentos existentes
nos prédios. Salas estão sendo reparadas e os espaços otimizados para dar mais
fluxo aos trabalhos. Além disso, estão ocorrendo reformas nos corredores e os
quadros de avisos estão sendo atualizados de forma mais dinâmica, para melhor
informar os participantes e também os funcionários. A Padaria Escola ganhou uma
nova área, que dará mais mobilidade a todos que fazem parte da oficina
profissionalizante.
De volta à natação

As aulas de natação estavam acontecendo em horário reduzido, devido a uma
reforma pendente na piscina. Segundo Juliano Barbosa, o reparo teve prioridade
neste início de ano, para que os alunos não ficassem desfalcados pela ausência da
oficina. “Estávamos com um pouco de dificuldade na reforma, por a ação ser mais
complexa e precisar de uma atenção maior. Conseguimos, finalmente, realizar a
reforma do vinil e, em fevereiro, as atividades já iniciam normalmente”, afirma.
Quadra com um novo visual e, mais uma vez, feito por mãos voluntárias
Outra ação solidária que envolveu a secretaria e parceiros que utilizam o espaço da
quadra do Cria é a reforma do espaço. Cerca de 14 equipes, dentre times de futsal,
basquete, handebol e diversas outras modalidades estão em uma ação conjunta
para melhorar a área, palco de diversas oficinas e atividades esportivas. De acordo
com Juliano, serão feitas pinturas e reparos nos vestiários. “Quando falamos que
temos pessoas que se sensibilizam com o trabalho que é levado às crianças e
jovens que fazem parte dos projetos da secretaria, com certeza incluem-se os
nossos parceiros. Todos sabemos da importância de mantermos o nosso espaço da
melhor maneira possível. Só tenho a agradecer a cada um que dedica seu tempo
nessa cooperação. Isso refletirá diretamente na melhoria das ações desenvolvidas e
na qualidade de vida dos nossos jovens”, conclui.
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