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Inaldo Souza fazia
exercícios na área,
mas as aulas
foram suspensas
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Caiara precisa
de melhorias
na estrutura

Mais naweb

JARDIM BOTÂNICO

Tábua deMarés HOJE AMANHÃ

V izinhos do Parque do
Caiara, na Iputinga, bair-
ro da ZonaOeste do Reci-

fe, cobram da prefeitura melho-
rias na área pública de lazer. Se-
gundo eles, não há manutenção
e os equipamentos estão se dete-
riorando. As quadras poliesporti-
vas não têm tabela para basque-
te, trave para futebol de salão e
postes para a rede de vôlei. To-
das encontram-se com as telas
de proteção danificadas e o mato
cresce em volta de uma das qua-
dras.
“O parque vive no desprezo,

nós lutamos tanto para conseguir
esse espaço e agora está tudo des-
truído”, lamenta o presidente do
Conselho daMãe Carente deMon-
senhor Fabrício, Manoel Amaro
de Oliveira. “Estão vendo aquelas
fezes de animais no campo de fu-
tebol de areia? Isso acontece por-
que o parque vira uma fazenda à
noite, cheio de cavalos”, declara
Manoel Amaro, conhecido na co-
munidade como Neco.
Ele e o tambémmorador da re-

gião Marcelino Francisco de Oli-
veira chamam a atenção para o
mato crescendo no parque. “Re-
parem nesse pé de mato cheio de
espinhos bem na tela da quadra.
Não era para isto ficar assim,
crianças brincamnessa área”, ob-
serva Manoel Amaro. “Falta lim-
peza e capinação no canal que
passa pelo parque, quem limpa
sou eu, a cada 15 dias”, acrescen-
ta Marcelino Francisco.
O canal fica próximo ao cam-

po de futebol de areia e de acor-
do comMarcelino Francisco, é co-
mum a bola cair no local e as
crianças entrarem na água para
resgatar o brinquedo. “O proble-
ma é que populares jogam lixo e
há ratos no canal, a água é suja”,
avisa. Ele também se queixa da
iluminação do parque. “Não há
poste com luz em volta do terre-
no, só funcionam os refletores

das quadras.”
Além da capinação e das me-

lhorias no parque, frequentado-
res reclamamde falta de seguran-
ça. “Não há guarda municipal e
nem policiamento”, reforça Ma-
noel Amaro. O diretor de Limpe-
za Urbana daAutarquia deManu-
tenção e Limpeza Urbana do Re-
cife (Emlurb), Bruno Cabral, dis-
se que mantém guarda munici-
pal volante no Parque do Caiara,
pela manhã e à tarde.
“A iluminação está funcionan-

do normalmente, com manuten-
ção de rotina”, rebate Bruno Ca-
bral, em resposta às queixas dos
moradores. Quanto à capinação,
ele explica que o serviço é preju-
dicado no período chuvoso, mas
é feita. “Quando o tempo ficar es-
tável vamos ampliar a área e a
partir de agosto faremos uma re-
visão completa no parque”, afir-
ma.
De acordo com Bruno Cabral,

os equipamentos das quadras po-
liesportivas foram destruídos por
moradores do bairro. “Todas as
quadras estavam completas
quando abrimos o parque em ju-
nho do ano passado”, destaca.
“O alambrado se quebra pelo
mau uso, a tela é feita para segu-
rar a bola e não para as pessoas
se escorarem nela, como aconte-
ce.”
Um grupo de idosos da comu-

nidade, que fazia exercícios físi-
cos no parque com orientação de
professores, informa que as au-
las estão suspensas desde abril
porque os professores foram
transferidos para o Compaz Escri-
tor Ariano Suassuna, em San
Martin. “As atividades eram reali-
zadas três vezes por semana, ago-
ra estão todos parados”, lamenta
Terezinha José dos Santos, 80
anos.
O porteiro Inaldo Roberto Sou-

za, 61, praticava os exercícios por
recomendaçãomédica. “Fiz cirur-
gia cardíaca e preciso de ativida-
des físicas duas vezes por sema-
na. Aqui é ótimo porque é perto
de casa. Vinha com minha mu-
lher desde que as aulas começa-
ram, há um ano”, diz Inaldo Ro-
berto.
Conforme a Secretaria de Turis-

mo, Esportes e Lazer do Recife,
as aulas de dança e ginástica se-
rão retomadas na próxima sema-
na. A secretaria confirma que a
professora foi transferida para o
Compaz no início de maio e que
o profissional chamado para as-
sumir as aulas teve de ser desliga-
do na última semana desse mes-
momês por falta de assiduidade.

Férias com cheiro de natureza

DESCASO A tela que contorna as quadras, instalada há um ano, está destruída. À noite, o campo de
futebol vira fazenda e nele ficam fezes de cavalos. O canal que corta o parque também não escapa
da sujeira, que só não émaior porque omorador da área Marcelino Oliveira limpa a cada 15 dias

LAZER Semmanutenção, sobra lixo e faltam equipamentos no parque
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O Jardim Botânico do Re-
cife oferece, a partir de
hoje, atividades gratui-

tas para crianças de 7 a 12 anos.
Até o dia 30 de julho, a garota-
da pode aproveitar as férias es-
colares nas oficinas e gincanas
com temática ambiental, cami-
nhando em trilhas e acompa-
nhando contação de histórias.
Espaço público municipal, o
Jardim Botânico é uma unida-
de protegida às margens da
BR-232 (km 7,5), no Curado,
bairro da Zona Oeste da cidade.
Para participar da Ecoférias é

só fazer a inscrição no local
meia hora antes do início das
atividades, que estão programa-
das para começar às 9h30, no
horário da manhã, e às 13h30,
no turno da tarde. As crianças
devem estar acompanhadas
dos pais ou responsáveis. En-
quanto os pequenos se diver-

tem nas oficinas, caminhadas e
gincanas ecológicas, os adultos
podem visitar os sete jardins te-
máticos do Botânico.
De acordo com a Secretaria

de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Meio Ambiente do Recife,
o número máximo de crianças
por atividade é 30. Porém, a ofi-
cina de culinária saudável – no-
vidade da programação da Eco-
férias de julho, nos dias 20 e 27
pela manhã – só comporta dez
participantes. O Jardim Botâni-
co ocupa uma área de 10,7 hec-
tares de mata atlântica, com
fauna e flora nativas, e funcio-
na de terça-feira a domingo.
As atividades de hoje são gin-

cana ecológica e TV Ecoférias,
que se repetem nos dois horá-
rios. Lembre-se de chegar cedo
para garantir a vaga. As inscri-
ções estarão abertas das 9h às
9h30 para o turno da manhã e

das 13h às 13h30 para o horário
da tarde. Ao longo domês have-
rá oficinas de origami, brinque-
dos, xilogravura, criação literá-
ria, paródia ecológica, história
em quadrinhos, improviso tea-
tral e culinária saudável.
Nas caminhadas ecológicas,

de amanhã até domingo, as
crianças terão a oportunidade
de ouvir os sons e sentir os chei-
ros da mata, além de conhecer
árvores nativas e bichos que ha-
bitam o Jardim Botânico, área
verde criada pela Prefeitura do
Recife em 1º de agosto de 1979,
há quase 38 anos.
A programação completa da

Ecoférias pode ser consultada
no site do Jardim Botânico (jar-
dimbotanico.recife.pe.gov.br).
Visitas guiadas, apenas de ter-
ça a sexta-feira, devem ser
agendadas pelos telefones (81)
3355-0000 e (81) 3355-0002.

PROGRAMA Atividades no jardim, no bairro do Curado, começam hoje e são gratuitas, mas é preciso
se inscrever no local meia hora antes. A criançada também poderá participar de trilhas guiadas
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Vídeo com depoimento de
moradores: jc.com.br/cidades
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