
Reforma de Parque Infantil e Instalação de Academia ao Ar Livre em Valença/RJ

Em 31/05/2014 foi reaberto o Parque Infantil da Praça Visconde do Rio Preto (Jardim
de Cima), após reforma do mesmo através de uma parceria público privada entre
Unimed Marquês de Valença e Prefeitura Municipal de Valença.

O evento foi amplamente divulgado na cidade, através de chamadas em rádio, convite
nas escolas e cartazes, tendo sido uma grande festa ocorrida das 09:00 às 13:00 horas
com animadores, distribuição de pipoca, algodão-doce, picolé, brindes, contando com
a presença de grande parte da população Valenciana,  assim como a presença das
autoridades  políticas,  Prefeito  Dr.  Álvaro  Cabral  da  Silva,  Secretário  de  Esportes
Alessandro César da Silva Diniz, Diretor de Parques e Jardins Helio Márcio da Silva,
entre outros membros da equipe do governo. 

A Unimed Marquês de Valença foi representada pelo seu Diretor- Presidente Dr. Oscar
Silva  Leite  Pinto,  Diretor  Vice-Presidente  Dr.  Gerson  França  Leite,  além  dos
colaboradores da empresa. 

Além da reabertura do Parque Infantil,  inauguramos a Academia ao Ar  Livre para
utilização  pelos  pais  que  estiverem  acompanhando  as  crianças  e  pelos  demais
frequentadores do jardim.

A ideia dessa parceria teve início quando, na Unimed Marquês de Valença, identificou
– se a necessidade de participar da recuperação desse espaço,  visando resgatar  a
autoestima do povo valenciano que se encontrava abalada e ajudar a Gestão Municipal
nesse resgate, já que a mesma enfrentava algumas dificuldades financeiras.

A  proposta  foi  tão  bem  aceita  pela  administração  municipal,  que  foi  além  do
esperado, conforme declaração feita pelo Presidente Dr. Oscar Silva Leite Pinto, ao
jornal de circulação da cidade:

“Então, para satisfação de todos, o projeto de reforma e recuperação não ficou

restrito  ao  parque  e  se  expandiu  por  toda  a  praça  Visconde  do  Rio  Preto.  A

experiência de parceria público privada é inovadora para Unimed Marquês de Valença

e se baseia exclusivamente na política social da cooperativa, pois é opção da mesma

o  não  envolvimento  político-partidário,  porém  cabe  ressaltar  que  em  qualquer

parceria é indispensável a confiança e a equipe liderada pelo Dr. Álvaro Cabral, conta

com a nossa confiança e respeito.



Por fim gostaria de dizer que, independente da intensidade da participação de

cada parceiro, o que importa é o resultado e hoje estamos aqui para comemorar o

sucesso dessa parceria.

Penso  que  estamos  todos  de  parabéns:  Unimed,  Prefeitura  Municipal  e

principalmente os valencianos de coração que certamente estão felizes e orgulhosos

pelo resgate desse espaço.”

Parque antes da Reforma:



Reforma do Parque:



 



Equipamentos da Academia ao Ar Livre:



Inauguração do Parque e da Academia ao Ar Livre:



Divertir-se com os amigos. Esse é o plano. 


