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Juntos conseguiremos melhorar nossa Cidade
Talvez se começarmos a olhar para o futuro
e visualizar o que é verdadeiramente bom para
Moreno, traga uma energia positiva que nos dê
forças para contribuir com as verdadeiras transformações para a cidade.
Isso ocorrerá quando começarmos a participar, opinar sobres os problemas do lugar que moramos. Se todos querem o melhor para a cidade e
pensam em coisas para melhorar as condições de
vida de toda nossa população.
Seria interessante esquecermos o que Moreno tem de ruim e começarmos a focar em apenas
um determinado ponto que para todos é sinal de
atraso, descaso ou coisa parecida. É unindo forças
para que aquele problema focado terá solução.
Isso sim será bom para todos. Os governos passam, mas a cidade continua sendo o lugar que
vivemos.

Coreto da Praça da Bandeira
está precisando de reparos

Atropelamentos acontecem
perto de passarela

O coreto da Praça da Bandeira anda precisando de reparos urgentemente. O local é frequentado por muitas crianças que a qualquer
momento podem se machucar, pois a proteção de
madeira do coreto já está muito velha.
A população de Moreno espera que além do
coreto, a prefeitura implante mais áreas verdes na
praça, que faça a limpeza periodicamente do local, assim como a pintura e a instalação de bancos
no espaço de lazer.
Além da Praça
da Bandeira, outras áreas de lazer
estão precisando
de cuidado por
parte não só da
prefeitura,
mas
principalmente
por
parte
da
própria
população.

No distrito de Bonança,
em
Moreno, vem
acontecendo
constantes
atropelamentos. O mais curioso é que os
acidentes acontecem próximo
a passarela que
fica na BR-232.
Mesmo com uma passarela na rodovia, as
pessoas insistem em arriscar suas vidas atravessando uma BR bastante movimentada, onde o
fluxo de veículos de grande porte é muito intenso.
A imprudência das pessoas acaba custando
muito caro, pois quase sempre custa uma vida.

Antiga estação continua
abandonada
O prédio da antiga estação ferroviária de
Moreno continua abandonado. O descaso com
patrimônio público causa muita revolta na população. Diversas campanhas e protestos já foram
feitos com o intuito da Prefeitura da Cidade tentar
cuidar do local.
No mês de julho, em um ato simbólico, estudantes deram um abraço no prédio da antiga
estação ferroviária como forma de protesto pelo
abandono de um patrimônio que poderia ser utilizado em benefício do povo de Moreno.

Vandalismo não é
protesto

O vandalismo na hora de protestar apenas
mostra a falta de consciência política das pessoas. Com isso, é comum que bandidos infiltrados nos protestos se aproveitem da situação para
saquear e destruir o patrimônio público.
Quem paga a conta desse vandalismo somos nós com altos impostos. Protestar é fundamental, mas vandalizar e sair destruindo o
patrimônio público é no mínimo coisa de bandido.
A população precisa se unir não para quebrar e sim para construir, pois juntos podemos
tudo.

Adolescentes se perdem no mundo do tráfico
É cada vez mais comum ver adolescentes e
jovens se envolvendo com o mundo das drogas.
Na cidade de Moreno, infelizmente, esta realidade não é diferente.
Como os adolescentes ainda não iniciaram atividades de trabalho com carteira assinada, traficantes se aproveitam da situação para colocá-los
no mundo do crime. É triste ver os jovens abandonando a escola para se envolverem com as
drogas. Existem locais em Moreno que é comum
encontrar garotos se drogando.
Um possível solução para este problema
seria as escolas ficarem mais tempos abertas a
comunidade, com atividades recreativas e até
mesmo com cursos profissionalizantes.

Moreno sofre com a falta de água
Moradores do bairro Alto Santo
Antônio, em Moreno, reclamam da falta de
água na região. Segundo eles, desde o ano
retrasado os problemas no racionamento
de água são frequentes. Pior de tudo é que
este problema acontece em quase todo município.
De acordo com os populares, quando
chega água em algumas regiões é certo que
em outras localidades não chegou. Geralmente os contemplados são os moradores
do Centro da cidade.
Várias reclamações foram feitas a
companhia de abastecimento e nada foi resolvido até hoje.
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