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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

ÁRVORE

Muita sujeira e cheiro horrível

ÔNIBUS

Vias esburacadas Cabuçu precisa
em São Gonçalo de mais linhas
A Travessa 30 de Maio, a Travessa
da Lira, a Rua Maurício de Abreu e a
Rua José Leonardo, entre outras, em
Neves, São Gonçalo, estão repletas
de buracos. Os moradores pedem
a presença da prefeitura urgente,
para resolver esse problema. Nós
precisamos de reparos sérios nas
vias, não é somente tapar os buracos para, com uma semana, estar
tudo destruído de novo.
Laudelino Siqueira
Por e-mail
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Quina: acumulou (R$ 3.326.414,00)
Quadra: 45 (R$ 11.385,69)
Terno: 4.428 (R$ 173,99)
Duque: 110.950 (R$ 3,81)

L Nós, moradores do bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, precisamos de
mais linhas de ônibus. São poucas
as que ligam o bairro ao Centro do
município. Gostaríamos de solicitar
também a criação de uma linha que
ligue Cabuçu até o metrô da Pavuna, pela Via Light. Nós nos sentimos
isolados com a pouca quantidade de
transporte público que temos aqui.
Precisamos de mais atenção!
Luana Salles
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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L Gostaria de agradecer à
Comlurb pela geral que fizeram
na Praça Paragominas, em Guaratiba,na Zona Oeste.Agora que
a grama está cortada e as árvores podadas, temos uma melhor
sensação.Agradeço também ao
MEIA HORA pela força.
Bernardo Silva
Via ZapZap,o WhatsApp do Meia Hora

Na Rua Timbiras, no bairro Vila Pauline, em Belford
Roxo, essas pilhas de lixo estão espalhadas pela via. O
local está parecendo um verdadeiro lixão. Em alguns
pontos, os pedestres não conseguem circular pelas
calçadas e os carros precisam desviar dos montes de
lixo que estão lá. A coleta de lixo precisa ser feita
urgente. O cheiro é horrível no local.
Anônimo
Belford Roxo
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BURACO

Quebra-molas
e crateras
Na Rua João de Alcântara, em
Guaratiba, colocaram quebra-molas irregulares, sem a autorização
da prefeitura. Além disso, a via
está completamente esburacada.
É uma cratera maior do que a outra. Quando chove, os carros são
praticamente engolidos por esses
buracos. Precisamos de obras estruturais nessa via o quanto antes.
Um acidente pode ocorrer.
Anônimo
Guaratiba
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Torneiras secas há Vazamento no
mais de um mês
Rio Comprido
Na Rua Jorge, em Austin, Nova
Iguaçu, falta água constantemente
há mais de um mês. Já reclamamos
com todas as autoridades possíveis,
mas a situação continua a mesma
por aqui. Quem não tem caixa
d’água ou cisterna fica dias até chegar água, porém logo vai embora.
Precisamos de ajuda. Muitos não
têm condições financeiras de ficar
comprando água mineral.
Riq Nelson
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Na Rua Barão de Petrópolis, na
altura do número 718, no Rio Comprido, tem um vazamento de água
e esgoto que já dura uma semana.
Já liguei para o 1746 e para a Cedae e fui ignorado. Quando chove,
o vazamento toma conta da rua e se
transforma em um grande bolsão,
deixando os pedestres com água
na altura da canela e dificultando a
passagem de automóveis.
Luis Celso de Moura
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Aponte a câmera do seu
celular e confira a
edição digital do
MEIA HORA multimídia

