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No Conseg, o presidente Almir Vi
eira disse que uma das razões
para o Infocrim (sistema eletrô-

nico de informação das Polícias Militar, Civil
e Técnico-Científica) registrar baixa crimina-
lidade na região, está no fato de as vítimas
não registrarem o Boletim de Ocorrência.
“Não tem ocorrência, então o Infocrim mos-
tra que o bairro está tranqüilo”, explicou ele.

Se isso fosse feito, completou Almir, au-

mentaria o efetivo da PM que hoje está bai-
xo. “Nós tínhamos 80 policiais de bairro e
as 40 bicicletas doadas pela Associação Bra-
sileira dos Coreanos”, lembrou.

O Dr. Hélio Bressan, há dois meses como
delegado titular do 12º DP, contou que tem
2 escrivães e 4 investigadores, das 13h às
19h, de segunda a sexta. “Isso tem agiliza-
do ao máximo. Além do delegado fazer o
Boletim de Ocorrência’, completou.

É preciso registrar
Boletim de Ocorrência

Em todo canto brotam proble
mas, desafiando as autoridades.

Não bastasse o que já existe, eis a cal-

Os colapsos do Brás

Quem resolve o problema dos mo
radores de rua e do lixo? Toda
reunião do Conseg Brás/Pari/

Canindé e Ponte Pequena deixa esta per-
gunta no ar. E na última dia 27 de março na
Igreja Santa Rita, não foi diferente. Aliás, o

assunto já dura mais
de 12 anos.

Presente pela 1ª
vez na reunião, Ro-
sana Vicente Veluc-
ci, Coordenadora de
Ação Social e De-
senvolvimento da
Subprefeitura Moo-
ca, comentou sobre
os moradores de
rua, ao dizer que o
problema é de todos,
não só da Prefeitu-
ra e Polícia. “A gen-

te contribui para que a situação se fortaleça,
ao darmos esmola no farol e comida na rua”,
explicou ela, mostrando o folheto da campa-
nha ́ Dê mais que esmola, dê futuro´.

“A Subprefeitura Sé vai acabar com a
distribuição de comida nas ruas”, garantiu
Tiago, assessor da SubSé.

Rosana comentou ainda sobre a invasão
do bem público. “A pessoa não tem o direito
de manter posse daquilo que é público (pra-

ças, passeio
público)”, dis-
se.

E ao falar
acerca da re-
ciclagem, foi
aparteada por
Sandra Rus-
so, da Alobrás
– Associação
de Lojistas do
Brás. “Nós
não tivemos

condições e
nem pessoas
para ir de
loja em loja
participar,
comunicar e
pedir para
que não se
c o l o q u e
mais o lixo
na rua”, re-

clamou.

TRABALHO INFANTIL
Rosana explicou também que o trabalho

infantil com menores de 16 anos é proibido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ela disse que as denúncias devem ser feitas
no Conselho Tutelar e no Ministério Público.

Ainda sobre os moradores de rua, o se-
cretário da AAPP – Associação Amigos da
Ponte Pequena, Ayr, que possui imóveis na
Ponte Pe-
quena, dis-
se que
eles preci-
sam ser
e n c a m i -
n h a d o s
aos postos
de saúde e
receber o
tratamento
no local.
“Pela lei
Antimani-
comial (n.º 10.216, implantada em 2001 no
País, que aborda a questão da extinção gra-
dativa dos manicômios e propõe sua substi-
tuição por uma assistência alternativa), todos
os pacientes, a não ser aqueles em surto, tem
que ser atendidos ambulatorialmente”, res-
pondeu Rosana.

O coordenador da Subprefeitura Vila Pru-
dente, Dagoberto (ex-SubMooca), informou
que o prefeito Gilberto Kassab liberou cerca
de R$ 4 milhões para montagem de 17 coo-
perativas do lixo. “Chegarão novos caminhões

de recicla-
gem para
buscar o
lixo’, dis-
se.

Sandra
disse que
à noite
passa um
caminhão,
apelidado de morcegão. “É ele quem comer-
cializa o papelão. Na Praça da Coréia e na
esquina da Bresser com a Maria Joaquina,
onde é despejado todo o lixo, eles tiram só o
que é bom para eles. Isso não é crime?”, in-
dagou.

“Jogar lixo na rua já é crime”, respondeu
em seguida o Dr. Hélio Bressan, delegado ti-
tular do 12º DP. “O que nós precisamos ter, é
acima de tudo, bom senso. Mas vou verifi-
car”.

A próxima reunião vai ser dia 24 de abril,
no mesmo local, a partir das 19h30. Participe
você também e convide os vizinhos da sua
rua. Ajude a cuidar do bairro indicando os
problem-as existentes.

Ligue Conseg Pari – 6096-3629
12º DP – 6292-3537 (24 horas)
3ª Cia – 6694-3782 (24 horas)

Conseg só fala em mendigos e lixo

çada da Rangel Pestana e o início da Maria
Marcolina. Ninguém consegue andar na cal-
çada, correndo risco no corredor de ônibus.

Dagoberto anunciou 17 cooperativas

Marina do Brás chamou a atenção
de todos para os sérios problemas
da região. Quem só trabalha no Brás
vai embora e quem mora carrega o
peso de tudo. Então, minha gente,
temos que agir, “farô”...

Rosana disse que o
problema é de todos

Sandra é da Alobrás. Na reunião
falou sobre Cooperativa do Lixo
como solução

Tiago garantiu que não haverá
mais comida. O inspetor Pádua
disse que representa oito Con-
segs. Mas é preciso que haja
adequação. “Não é possível sair
de uma reunião para ir à outra.
É anti-ético”, afirmou


