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Jovens de 16 a 18 anos tem até 4 de
Moradores reclamam maio para emitir o Título de Eleitor
Parque Rodrigues Alves

da distância entre
pontos de ônibus na
Rua Cruz de Malta
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Faltam cinco dias para o
fechamento do cadastro eleitoral, que ocorre no dia 4 de
maio, mas ainda dá tempo
de tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências para votar nas eleições deste ano.
O prazo é encerrado 150
dias antes do pleito, de acordo com a Lei das Eleições
(Lei nº 9.504/97 – artigo 91).
Depois desse prazo, nenhuma alteração poderá ser efetuada no registro do eleitor,
sendo permitida somente a
emissão da segunda via do
documento.
O prazo também vale
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Regularize seu Título de Eleitor até o dia 4 de maio

para os que desejam solicitar:1 a emissão da primeira via, transferência de local, alteração de dados
pessoais ou revisão para a

regularização de inscrição
cancelada, acesse: https://
www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/pre-atendimento-eleitoral-titulo-net
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Rua Cruz de Malta tem uma grande distância entre
pontos de ônibus prejudicando, principalmente idosos
e pessoas com dificuldade de locomoção

A Rua Cruz de Malta, no
Parque Rodrigues Alves, é
a referência do bairro para
quem vai utilizar ônibus,
tanto no sentido Santana,
quanto para bairros mais distantes. No caso de quem segue para Santana, uma reclamação bastante frequente
é a grande distância entre os
pontos de ônibus, o que prejudica principalmente os idosos e pessoas com alguma dificuldade de locomoção.

Ao acessar a Rua Cruz de
Malta a partir da Rua São
João Dassio, os coletivos que
seguem no sentido Santana
encontram o primeiro ponto
de parada na altura do número 400. Já no sentido contrário, há ponto também na altura do 270. O ideal, segundo
moradores, é que houvesse
outro ponto na Rua Cruz de
Malta, na altura do número
200, assim como de fato existe no outro sentido da via.

Ontem...
... a foto do acervo da AGZN registra a então chamada Estrada do Imirim em 1965.
Embora precária, essa era a única via que ligava a parte alta do bairro, mais próxima de
Santana, à sua várzea, onde o desenvolvimento demorou mais a chegar. O bairro Imirim
como o conhecemos hoje teve origem no processo de loteamento iniciado em 1833. Antes
disso, todo o bairro compunha uma só propriedade, que chegou a ser desapropriada pelo
Império pois sua única proprietária havia morrido sem deixar herdeiros. Devido à precariedade da Estrada do Imirim, ainda na década de 60 o jornalista Ary Silva liderou
uma campanha que a construção de uma avenida estruturada, que daria condições para
o desenvolvimento local.
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Hoje...
... a Avenida Imirim é atualmente uma das mais movimentadas da Zona Norte. Como
principal acesso entre Santana e a região de Vila Nova Cachoeirinha, também é acesso para bairros como Santa Terezinha e Casa Verde. Assim como era em suas origens,
em seu trecho mais próximo de Santana sua ocupação é bastante adensada entre imóveis residenciais e comerciais, com grande número de edifícios. Em seu trecho após a
Avenida Engenheiro Caetano Álvares, apesar do movimento intenso, ainda observa-se
muitas construções antigas e grandes terrenos que devem possibilitar ainda mais crescimento ao bairro para os próximos anos.

