
Para 27% dos brasileiros,
desmatamento émaior
ameaça aomeio ambiente

Ministério quer vacinar
mais de 20milhões de
adolescentes contraHPV

CNJ aprova resolução
sobre combate à
violência contra a mulher

Fundação São Paulo
propõe fim de eleição
para reitor na PUC

S.Bernardo reforça
atendimento na Saúde
com 12 ambulâncias

PF prende francesa
com quatro quilos de
cocaína em Cumbica

Pesquisa encomendada pelo
WWF-Brasil (Fundo Mundial
para a Natureza) revela que o
desmatamento, a poluição, a
caça e a pesca ilegais e as
mudanças climáticas são, na
opinião dos brasileiros, as
principais ameaças ao meio
ambiente.

O Ministério da Saúde iniciou
ontem campanha para
impulsionar a vacinação de
adolescentes contra o HPV. A
convocação tem como alvo
20,6 milhões de meninas de 9
a 14 anos e meninos de 11 a
14 anos. A proteção está
disponível nos postos de Saúde.

O Conselho Nacional de
Justiça aprovou ontem três
resoluções com foco no
enfrentamento à violência
contra a mulher. A política
trata de como os órgãos do
Judiciário devem se preparar
para prevenir, receber e
processar os episódios.

A entidade mantenedora da
PUC-SP (Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo), Fundação São Paulo,
propôs acabar com o processo
eleitoral para o cargo de reitor.
A definição passaria a ser feita
pelo arcebispo de São Paulo
dom Odilo Pedro Scherer.

A Prefeitura de São Bernardo
adquiriu 12 ambulâncias
zero-quilômetro para o
transporte de pacientes
acamados. Dez veículos são
do modelo básico e duas,
avançado, com equipamentos
semelhantes a uma UTI
(Unidade de Terapia Intensiva).

A Polícia Federal prendeu uma
francesa por tráfico
internacional de drogas no
Aeroporto Internacional de
Guarulhos. A prisão ocorreu no
sábado e foi divulgada ontem.
A mulher tentava embarcar em
voo para Lisboa com quatro
quilos de cocaína.

PROBLEMA. Moradores de Rio Grande da Serra cobram atenção da Prefeitura e da Polícia Militar para o local

DESCASO. Crianças estão impedidas de se divertir na área de lazer

Acesso a passarela
no Jardim Indaiá
traz insegurança
a pedestres
Lixo, mato alto e concentração de usuários de
drogas atrapalham dia a dia em Rio Grande
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EM DIADEMA

Parquinho na Praça daMoça
tem brinquedos quebrados
Gira-gira do espaço foi retirado e gangorras
e trepa-trepas estão com peças soltas
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O parquinho instalado
na Praça da Moça, no Cen-
tro de Diadema, vem de-
cepcionando as crianças
que buscam o local para
brincar, assim como seus
pais. Os brinquedos estão
com peças faltando ou com-
pletamente quebrados. Do

gira-gira, só o poste que
sustentava os bancos gira-
tórios ficou; e o balanço,
além de não estar comple-
to, ainda machuca as crian-
ças que se arriscam no
equipamento.

A professora Silvana
Olintras, 45 anos, costuma-
va levar seu filho Arthur,
8, pelo menos uma vez por
semana para brincar no lo-
cal, mas ontem foi sur-

preendida com um balan-
ço a menos e só o ‘fantas-
ma’ do gira-gira, segundo
ela. “É muito vandalismo

que temos aqui. Sempre
tem alguma coisa quebra-
da, apesar de que esses
dois estragos são recen-

tes”, afirma. “Mas o proble-
ma mesmo é que falta ma-
nutenção”, completa.

Mesmo quando os brin-
quedos estão em pleno fun-
cionamento não são da me-
lhor qualidade, pelo me-
nos segundo Arthur. “O ba-
lanço me machuca. Ele é
meio inclinado e me rala
todo”, diz o pequeno.

De acordo com morado-
res, problema semelhante
aconteceu em novembro
do ano passado, quando o
escorregador sumiu do par-
quinho, ficando só a esca-
da. “A praça é uma referên-
cia na cidade e está sem-
pre descuidada assim. É
uma vergonha”, comentou
um morador que preferiu

não se identificar.

ACADEMIA
Os equipamentos da aca-

demia ao ar livre localiza-
da do lado do parquinho es-
tão com peças faltando, fa-
zendo com que a popula-
ção não consiga utilizar o
espaço. Como, por exem-
plo, os cinco aparelhos de
pedaladas, que estão sem
os pedais. “Acho que nun-
ca vi alguém fazendo exer-
cício ali. Está sempre que-
brado”, diz a professora.

Procurada, a Prefeitura
de Diadema não respon-
deu os questionamentos so-
bre a manutenção nos apa-
relhos da praça até o fecha-
mento desta edição.
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Não importa a hora do
dia, acessar a passarela do
Parque Indaiá, localizada
na altura do número 700 da
Rua Prefeito Cido Franco,
em Rio Grande da Serra, é
sempre uma experiência

complicada. A começar pelo
acesso, um corredor repleto
de entulho, que dá passa-
gem para uma escadaria ou
rampa, ambas sujas e mal
iluminadas. Superados os
obstáculos iniciais, o pedes-
tre ainda precisa caminhar
ao lado de um matagal den-
so antes de atravessar a li-
nha férrea.

“Tenho medo de passar
lá. Sempre que preciso, ve-
nho e volto correndo. Ainda
mais a gente que é mulher.
Imagina se arrastam uma
moça para este mato, nem
tem como fugir”, criticou a
dona de casa Alzira Fonse-
ca, 55 anos, moradora do
bairro vizinho Vila Figueire-
do. Ela contou que o lixo é o

que menos a incomoda. Pa-
ra ela, o problema é a inse-
gurança. “Sempre tem gen-
te usando droga lá. Às ve-
zes, eles mexem com quem
está passando. Dá medo, vo-
cê não sabe quem é a pes-
soa, se vai fazer algum mal
para você”, falou.

Já a reclamação do quími-
co Eduardo Ribeiro, 37, é

diferente. Ele passa pelo lo-
cal para visitar parentes, e,
na sua visão, a falta de lim-
peza é fator determinante
para que as pessoas evitem
andar pela passarela. “Lixo,
entulho, urina, bichos. Tu-
do isso você encontra por
lá. Só ando por aqui porque
não vou ficar me arriscan-
do pelos trilhos do trem. E

venho pouco. Se precisasse
vir mais vezes nem sei o
que faria”, disse. O homem
acrescenta ainda que a pas-
sarela é fundamental para
muitos moradores. “Muita
gente usa essa passagem.
Quem mora do outro lado,
principalmente. É importan-
te arrumarem (a passarela)
para a comunidade ter
mais dignidade.”

A Prefeitura destacou
que “geralmente realiza a
limpeza, que inclui roça-
gem e capinação dos matos
e a recolha dos lixos quan-
do percebe que é necessá-
rio”. Já o 30º Batalhão de
Polícia Militar Metropolita-
no esclareceu que o local é
contemplado em plano de
ação específico, com poli-
ciamento diariamente. “O
patrulhamento pelo bairro
Parque Indaiá será intensifi-
cado através de viaturas do
radiopatrulhamento e For-
ça Tática, se constatados
usuários de droga no lo-
cal”, prometeu, em nota.
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