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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR

LIXO

Acúmulo de lixo em Quintino

CORREIOS

Anchieta está com
‘problemão’
A Rua Alcobaça, em Anchieta está
com esgoto a céu aberto em frente
ao número 675. Moradores estão
indignados com a situação no local,
que permanece assim há semanas.
O risco de contaminação do solo
e da água apresenta sérios riscos
à população que mora próximo. É
necessária a solução do problema!
A não solução pode causar riscos à
saúde das pessoas.
Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Quina: acumulou (R$ 9.890.032,37)
Quadra: 142 (R$ 6.074,39)
Terno: 8.829 (R$ 146,91)
Duque: 226.410 (R$ 3,15)

Sem cartas em
Nova Iguaçu
Moradores de Nova Iguaçu estão
penando para receber suas correspondências em dia.Até existe o serviço de
entrega,mas os carteiros entregam com
atraso de um, um mês e meio, não dá!
A Rua Roberto da Silveira, na altura do
número 1780, não vê as cartas antes
disso.Alô, Correios! Resolvam isso, por
favor! Recebimento de contas e cartas
atrasadas é também atrasar nossas vidas.A pandemia não é desculpa.
Anônimo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
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Em resposta à carta publicada no dia 01/05, sobre a necessidade de coleta de lixo em
Curicica, a Comlurb informou
que fez uma vistoria na via,
ontem, e não encontrou lixos
espalhados. A rua está limpa,
disse a Companhia.
Coordenação de Comunicação
Comlurb
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A RuaAmália, em Quintino, na Zona Norte, está sofrendo com
o acúmulo de lixo. A rua está assim na altura do número 108.
Tem mais de um mês que estamos passando por essa situação.
Além do mau cheiro que fica na região, ainda precisamos lidar
com os ratos,moscas e outros insetos.Estamos contando que a
Comlurb leia nossa carta e faça alguma coisa. É urgente uma
limpeza e recolhimento do lixo no local!
Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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FOTO ENVIADA AO ZAP ZAP DO MEIA HORA

LIXO

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

Ponto de ônibus
Cadê a poda em
precisa de reforma rua da Tijuca?
Os usuários do terminal de ônibus
que fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Nova
Iguaçu, pedem à prefeitura da cidade uma cobertura para o local, pois
os passageiros ficam diariamente
na chuva ou no sol enquanto esperam seus ônibus. Além disso, a
iluminação do local precisa ser bastante melhorada. À noite fica muito
escuro e assustador.
Mário Sodré
Por e-mail
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As árvores da Rua General Espírito
Santo Cardoso, na altura do nº 272,
na Tijuca, estão muito cheias. Precisamos que elas sejam podadas!
Em uma tempestade com muitos
ventos, pode ocorrer uma tragédia.
As árvores são gigantes e as copas
estão repletas de galhos imensos.
Já solicitei à Comlurb para que realizassem a poda, mas não apareceu
ninguém. Precisamos de ajuda!
Diego Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Poste pifado em
Jacarepaguá
A Rua Camatiá, na Freguesia, em
Jacarepaguá, está com um poste
sem iluminação na altura do número 234. A luz não acende há mais
de um mês. Passar por ali, à noite,
é simplesmente impossível. Lâmpada queimada nos postes é muito
ruim. Dá a sensação de insegurança, medo, não nos deixa ver se tem
algum perigo na rua ou qualquer
coisa do tipo. Alô, Light!
Jorge Jesus
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

