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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR

MANDE PRO ZAP 21 98794-9052
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

ÁGUA

Terreno imundo na Ilha

ÁRVORE

Via de São Gonçalo Árvore precisa ser
está um breu
podada logo
A Estrada da Conceição, em Matuguassu, bairro de São Gonçalo,
está completamente no escuro, na
altura do Colégio Pereira Rocha.
A via é uma das saídas para a BR101 e não pode ficar esse breu. Isso
pode acabar facilitando a ação de
bandidos que queiram fazer alguma
maldade com alguém. A Prefeitura
de São Gonçalo precisa agir rápido
antes que algo aconteça.
Anônimo
São Gonçalo
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Tem uma árvore imensa na Rua
Doutor Padilha, na altura do número 485, no Engenho de Dentro, que
precisa ser podada. Os moradores já
entraram em contato com a Light,
com a Comlurb e com a administração do Estádio Nilton Santos. Fica
um jogando a responsabilidade
para o outro, mas ninguém resolve
nada. Pedimos que as autoridades
tomem providências.
Elieser Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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L Gostaria de agradecer à equipe do jornal MEIA HORA, que
publicou a minha reclamação
informando um vazamento de
água na Rua Justino de Araújo,
em Padre Miguel. A Cedae veio
ao local e fez os devidos reparos.
Agora não tem mais problemas!
Manoel de Souza
Via ZapZap,o WhatsApp do Meia Hora

Este terreno baldio, localizado na Rua Cambauba, número
625, na Ilha do Governador, ao lado do ColégioThales Jardim, é
utilizado como estacionamento durante o dia,porém,à noite,o
local vira ponto de uso de drogas, banheiro e motel para moradores de rua.Além disso,todos os dias de manhã fica uma pilha
de lixo no local, fora o mau cheiro. Os funcionários do colégio
que limpam o terreno. Precisamos de ajuda!
Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Ruas esburacadas
em Paciência
As ruas Agai e Cabo Saulo de Vasconcellos, em Paciência, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro, estão completamente esburacadas. Em alguns
trechos delas parece que o asfalto
nem existe, de tanto desgaste que
foi causado. Eu acredito que nunca
foi feito um recapeamento desde
que essas vias foram construídas,
porque estão só o pó. Pagamos impostos caros para nada.
Nathan Rocha
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Falta luz em via
da Zona Oeste
A Travessa do Triunfo, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro,
está um breu total. Praticamente
todos os postes, que deveriam
iluminar a via, estão sem luz. Os
moradores sentem medo de sair de
casa depois que escurece, porque o
risco de serem assaltados é muito
grande. Pedimos que a Light ou a
Prefeitura venha até aqui resolver
esse problema grave.
Cynthia Nunes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Bares lotados em
Vicente de Carvalho
Na Rua Capintuba, em Vicente
de Carvalho, todos os bares estão
abrindo e funcionando normalmente até tarde da noite, causando
aglomeração na via. Durante o dia,
o barulho das motos que entram e
saem desses barzinhos e dos depósitos é insuportável. Está muito
difícil de viver nessa rua. Ninguém
respeita ninguém e ainda colocam
a vida dos outros em risco.
Anônimo
Por e-mail

L

Aponte a câmera do seu
celular e confira a
edição digital do
MEIA HORA multimídia

