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MERCADO DO DESCASO
Fotos: Walter Lima Santos

Primeiro andar do prédio do Mercado Municipal está em completo abandono.

Mercado Municipal, ainda com o brasão antigo da Prefeitura.
O primeiro andar do prédio está sem funcionamento

No fim de março, a equipe do SOLTE O VERBO
(informativo do blog KARISMA NEWS) passou na
Avenida Brumado e observou que o primeiro andar do
Mercado Municipal, que fica na Feirinha do Bairro Brasil,
está em completo abandono e sem funcionar há alguns
anos.
E não é só isso! A equipe visitou o primeiro andar do outro
anexo e observou alguns boxes e sanitários. As fotos
mostram que os banheiros estão com infra estrutura
vergonhosa. Válvulas de descargas quebradas,
ausência de produtos de higiene, louças danificadas.
E ainda, o poder público fixou um cartaz pedindo respeito
aos usuários. Mas o que vimos é o total descaso e
abandono por parte do poder público. E mais: parece
que o Mercado jamais foi reformado.

Como respeitar, se não tem sequer sabonete nem papel higiênico
para podermos usar dignamente os sanitários?

SOLTE O VERBO!

EDUCADORA CLAMA
POR UM REDUTOR
Ela já encaminhou diversos ofícios à Prefeitura, mas até agora...

O Educandário Glauber Rocha fica na Avenida Guanambi,
no Bairro Ibirapuera, e existem dois módulos da unidade,
um en frente do outro. A diretora da escola, Meire Fogaça
Pereira, já encaminhou cerca de 14 ofícios à Simtrans
solicitando a construção de um redutor de velocidade com
faixa de pedestre e sinalização, mas até o momento nada
foi feito.
Em alguns horários, a avenida fica muito movimentada de
alunos, carros de vans que prestam serviço de transporte
escolar, dificultando a travessia dos alunos, gerando muita
preocupação entre os pais e professores.
Segundo a diretora, a escola paga regularmente os
impostos e exige a imediata sinalização do local, para que
problemas maiores não venham a acontecer. E ainda, ela
alega que a Câmara Municipal aprovou uma lei que se
torna obrigatório a sinalização das vias onde ficam os
estabelecimentos de ensino, com o redutor de velocidade,
faixa de pedestre e placas de advertência, como está
ocorrendo no Colégio Paulo VI, na Avenida Brumado.
Agora, o prefeito conhece essa lei? Ou não está sendo
cumprida? "Espero que nada de grave aconteça com os
meus alunos", conclui Meire.

POSTO POLICIAL VIROU
QUIOSQUE DE LANCHE
Antigo posto funcionou no Bairro Patagônia

No Bairro Patagônia, próximo às escolas Iza Medeiros e
Milton de Almeida Santos, existe um antigo Posto Policial
que funcionava alí, e a noite funciona como um quiosque
que vende cachorro-quente e outros lanches. Enquanto
isso, a população está entregue à própria sorte e (quem
sabe) não ser mais uma vítima da violência que está
aterrorizando os quatro cantos da cidade.
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