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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

ÔNIBUS

Buraco aberto em calçada

TELEFONE

Ruas precisam
de policiamento
As ruas Pouso Alto, Bom Conselho,
Piatá, São Fidélis e Belo Vale, que
ficam no bairro do Tanque, precisam
de mais policiamento. Os pedestres
que passam pela via são assaltados
quase todos os dias por motoqueiros passam por ali. As viaturas ficam posicionadas apenas nas ruas
principais do bairro e esquecem de
fazer uma ronda pelas menores.
Precisamos de mais atenção.
Anônimo
Tanque

TELEFONES
Disque-Rio

1746

Samu

192

Polícia Militar

190

Polícia Civil

197

Disque-Denúncia

LUZ

Impossível ser
Quedas de luz em
atendido pelo 1746 Honório Gurgel

L

2253-1177

Bombeiros

193

Defesa Civil

199

Disque-ordem

153

Procon-RJ

151

Cedae

0800-282-1195

CEG

0800-024-0197

Light

0800-021-0196

Quando ligo para o telefone da prefeitura,o 1746,as chamadas não são completadas.Me disseram que eu precisava
ter créditos no celular ou um telefone
pós-pago. Coloquei créditos no meu
celular e, mesmo assim, não consegui
me comunicar com eles.Precisava obter
umas informações sobre o meu bairro,
mas, desse modo, fica impossível de falar com alguma autoridade competente.
Isso precisa ser resolvido.
Licínio Leão
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
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L Depois de alguns meses da
publicação da minha carta,
informando a escassez dos
ônibus da linha 561 (Caxias —
Freguesia), os carros dessa frota
passaram a ser mais presentes
no trajeto. Obrigado pela força,
jornal MEIA HORA!
Lucas Dias
Via Zap Zap,o WhatsApp do Meia Hora

Este buraco enorme, localizado na Rua Oliveira Botelho, na
altura do número 1222, em Neves, São Gonçalo, atrapalha
a circulação de pedestres por ali. O local precisa de obras
urgentemente, porque idosos, cadeirantes e pessoas com
carrinhos de bebê têm muita dificuldade de passar. Este buraco está aberto há algum tempo e poderiam, pelo menos,
sinalizá-lo para evitar que alguém caia.
Laudelino Siqueira
Por e-mail
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Quase todos os dias há queda de
luz nas casas de Honório Gurgel,
na Zona Norte. Os moradores não
aguentam mais verem seus eletrodomésticos darem problema por
conta dessas quedas de energia.
Na semana passada, por dois dias
seguidos, ficamos sem luz em casa
por mais de dez horas. Gostaríamos
que a Light desse um parecer sobre
isso. Ninguém aguenta mais!
Anônimo
Honório Gurgel
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Via de São Gonçalo Calçada ou queijo
sem calçadas
suíço em Ipanema?
Pedestres correm risco na Rua Capitão Costa, na Brasilândia, em São
Gonçalo, por falta de calçada. Os
carros passam em alta velocidade
e colocam a vida das pessoas, que
precisam andar pela rua, em risco.
As autoridades prometem obras no
bairro há anos, mas nunca fizeram
nada aqui. Estamos abandonados,
precisamos ter a estrutura básica
para viver de forma decente.
Tereza Matos
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
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Há muitos buracos em ambas as
calçadas da Rua Visconde de Pirajá,
em Ipanema. Os pedestres correm
risco. No início desta semana, minha
mãe, de 80 anos, tropeçou e caiu ali,
enquanto caminhava pela manhã.
Por sorte, não foi nada grave. Até
quando vamos ter essas condições
nas calçadas do bairro? Vão esperar
acontecer algo grave com alguém
importante para fazer obras por ali?
Anônimo
Por e-mail
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Aponte a câmera do seu
celular e confira a
edição digital do
MEIA HORA multimídia

