Mais de uma tonelada de sardinha
apreendida em Niterói é
distribuída no Complexo do
Alemão
Ana Claudia Costa e Flavia Lima - O Globo; G1; CBN
RIO - A saída dos tubarões do tráfico possibilitou a entrada de 1.200 Kg de sardinha, que estão fazendo a alegria
dos moradores da Favela da Grota, uma das comunidades do Complexo do Alemão que desde domingo está
ocupada pela polícia e pelo Exército. Desde as 9h desta quinta-feira, o pescado, que foi apreendido em Niterói na
madrugada, está sendo distribuído para moradores na Rua Joaquim de Queiroz. Muitas pessoas deixaram a fila do
Ônibus da Cidadania (que oferece orientações jurídicas e esclarece dúvidas sobre a ocupação da polícia) para
disputar a sardinha. (Veja fotos da distribuição)
A moradora Sueli Pereira foi a primeira a entrar na fila. Ela disse que o almoço na casa dela hoje vai ser sardinha
cozida na pressão.
O material, que estava em 30 caixas, foi apreendido por policiais do Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente
(BPFMA) na Rua Professor Plínio Leite, ao lado do Mercado São Pedro. Ninguém foi preso.
O pescado foi levado para a 76ª DP (Niterói), de onde seguiu para o Complexo do Alemão, na Zona Norte. A carga
foi descoberta através de uma denúncia anônima. A pesca da sardinha está proibida por ser o período de
reprodução da espécie.
Prefeitura instala placas de rua nos complexos da Penha e Alemão
Também nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos iniciou a instalação de
placas de rua nos complexos da Penha e do Alemão. A primeira foi colocada na esquina da Estrada de Itararé com
Rua Joaquim de Queiroz. As próximas instalações seguirão o cronograma das obras do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e da Secretaria Municipal de Habitação.
As principais vias de acesso para as comunidades serão as primeiras beneficiadas pela urbanização, entre elas
Estrada de Itararé, Estrada Velha da Pavuna, Avenida Itaóca, Rua Nossa Senhora de Penha, Estrada José Rucas e
Praça São Lucas e suas transversais.
A secretaria ainda fará um levantamento para verificar qual tipo de placa será mais adequado a cada local e,
dependendo do espaço, serão instalados postes ou placas de parede.
Instituto distribuirá mil livros na Vila Cruzeiro
E no sábado, na Vila Cruzeiro, o Projeto Livro de Rua, do Instituto Ciclos do Brasil, vai distribuir mil livros,
gratuitamente na Praça São Lucas. O evento, realizado em parceria com a Associação de Moradores de Quatro
Bicas, será das 9h às 13h. Qualquer pessoa, adulto ou criança, poderá pegar um livro.
Para os idealizadores do projeto, a educação é o único meio de modificar estruturalmente o atual cenário de
degradação, violência e pobreza da região, que está ocupada pelas forças de segurança. Outras informações no
blog www.livroderua.wordpress.com.
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