Inauguração da pista de caminhada em
Passagem

A Prefeitura de Mariana, por meio das secretarias de Desportos, Obras e Planejamento Urbano,
convida a população para a inauguração da Pista de Caminhada Mariana / Passagem, Academia ao Ar
Livre “Galo Véio”, do mirante Márcio Peixoto e mirante da Lagoa Ely Roberto. A cerimônia acontece
neste sábado (20), às 17 horas, na Avenida Nossa Senhora do Carmo em frente à clínica Sepss, com
as presenças do prefeito Celso Cota e do vice Duarte Júnior “Du”.

Na terça-feira (16), o prefeito Celso Cota, acompanhado de membros da equipe de governo, esteve
vistoriando a pista de caminhada. O objetivo foi avaliar e acompanhar os retoques finais para a
inauguração, que acontecerá no dia sábado.
Segundo o prefeito, este projeto é bastante aguardado pela população que espera que a pista de
caminhada vire, de fato, um lugar para praticar exercícios físicos. “Este projeto está ficando muito
bacana, tenho certeza que as pessoas que já gostam de fazer caminhada irão adotar essa pista como
ponto de referência para essa atividade. E quem ainda não caminha, vai sentir vontade de caminhar”,
disse o prefeito.
O projeto de reforma e ampliação da pista possui 2 km de extensão e conta agora com áreas de lazer
para os usuários. A obra foi realizada pela Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Obras e
Planejamento Urbano.
A passarela tem seu início no trevo de Passagem de Mariana e vai até a Avenida Nossa Senhora do
Carmo, passando por trás das residências, até próxima a praça conhecida como “Praça do Seu Gegê”.

Data: 20 de Setembro de 2014 (sábado)
Horário: 18 horas
Local: Pista de Caminhada Mariana /Passagem
(entrada Pela Avenida Nossa Senhora do Carmo em frente à clínica Sepss)
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