PERIGO!!! Cuide onde seus filhos brincam!
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Santa Cruz do Sul - RS, Capital do Fumo, 29 de Outubro de 2006, o dia das eleições....
ENQUANTO FAZEM PISTAS DE SKATE ......
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....nossas crianças correm até risco de vida nas poucas pracinhas onde podem ir para
brincar, como a do Arroio Grande, aquela que fica defronte da entrada do hospital Ana Nery,
onde nossos filhos podem ser eletrocutados nos fios descascados e expostos, ou podem
cortar-se, rasgar uma mão ou dedo nos brinquedos que já apresentam buracos provocados
pela ferrugem ou ainda podem ter o corpo perfurado por uma ponta de ferro de um dos
balanços quebrados.
Ah, não vamos esquecer também dos bancos danificados a mais de ano, de algumas lixeiras
quebradas e que não foram consertadas ( falta um parafuso ou dois para prendê-las ), das
telas de proteção da quadra de esportes que estão danificadas pela ferrugem e pela ação de
vândalos.

Bom, como é a única pracinha aque tenho acesso &quot;perto&quot; da minha casa (moro
no bairro Piratini...é longe mesmo) e muitos outros moradores também tem só esta alternativa,
posso sugerir que a população que se utiliza da pracinha faça uma vaquinha ou rifa para
arrecadar dinheiro e assim poder ajudar o nosso prefeito construtor de pistas de skate a
consertar a pracinha do Arroio Grande de forma satisfatória para que se torne segura, limpa e
bem cuidada.

Aliás, se não me engano o prefeito skatista havia prometido em um comício, durante sua
campanha, naquela pracinha, que faria banheiros públicos ali.....devem estar escondidos atrás
das árvores ou ele esqueceu!

Sou um pai indignado com a falta de respeito com que a população é tratada e ainda acham
que somos obrigados a engolir R$ 217.000,00 postos fora em uma pista de skate para meia
dúzia, enquanto este dinheiro poderia ser utilizado para consertar as pracinhas sucateadas que
atendem milhares de santacruzenses em seus momentos de lazer.

Tirei várias fotos que podem ser vistas na galeria de imagens e que provam o que afirmo.
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Fernando Soares e Luciane de Oliveira pais indignados!!!!
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