MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 15/7/2021

FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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Asfalto cedendo em Botafogo

ASFALTO

CARRO

FISCALIZAÇÃO

Veículo largado em Feira de Honório
Rocha Miranda
virou um caos

A iluminação da Av. Guilherme
Maxwell, em Bonsucesso, está
precária, o que facilita assaltos.
Já ocorreram vários arrastões, sequestros relâmpago e roubos na via,
por conta da escuridão que fica ali
quando anoitece. Além da iluminação, precisamos de policiamento
também na região. A avenida é uma
das principais do bairro e é esquecida pelas autoridades.
Anônimo
Bonsucesso

L Na Rua Tinguá, em frente ao número 305, em Rocha Miranda, tem uma
carcaça de carro Fiorino abandonada há mais de dois meses. Já liguei
diversas vezes para a prefeitura,
mas nunca foram lá retirar o veículo.
Daqui a pouco ele estará todo enferrujado e alguém pode acabar se
ferindo ao esbarrar nele. Além disso,
deixa a rua muito feia. Precisamos
que um reboque vá até lá.
Joel Cella
Por e-mail
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Sena: Acumulou (R$ 64.817.227,15)
Quina: 102 (R$ 48.643,77)
Quadra: 7.787 (R$ 910,24)
QUINA concurso 5605
14/07/2021
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Quina: 1 (R$ 737.168,42)
Quadra: 69 (R$ 5.799,67)
Terno: 4.580 (R$ 131,39)
Duque: 113.017 (R$ 2,92)
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Já passou da hora de asfaltarem a
Rua Trinta e Nove, na Ampliação, em
Itaboraí. Quando chove, vira lamaçal.
Estamos em 2021, mas parece que
ainda estamos em 1500. Não temos
nada em que moramos. Não temos
asfalto, água encanada, saneamento básico, tratamento de esgoto e
iluminação, mas temos que pagar o
IPTU todo ano. Isso é uma vergonha.
Queremos nosso direitos!
Karen Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Sobre vazamento de água,
na Rua Teixeira Franco, em
Ramos, conforme carta publicada no jornal MEIA HORA,
na segunda-feira, a Cedae
informa que uma equipe da
companhia foi enviada ao local e o reparo já foi realizado.
Assessoria de Comunicação
da Cedae

Escuridão facilita a Via de Itaboraí
ação de assaltantes precisa de tudo
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Um bueiro está afundando naAvenida Lauro Sodré,em frente
ao Shopping Rio Sul, em Botafogo. Várias rachaduras estão
aparecendo em volta do bueiro e ele pode ceder a qualquer
momento.Vários veículos pesados, como ônibus lotados e caminhões passam ali todos os dias e podem contribuir para a
danificação do asfalto. Isso está muito perigoso e, caso vire
um buraco, pode causar vários acidentes.
Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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O entorno da Feira de Honório
Gurgel, que ocorre aos sábados,
precisa de uma visita urgente da
Guarda Municipal. O caos se instalou. Barracas ilegais avançam nas
ruas transversais e carros ocupam
calçadas, obstruindo a passagem de
pedestres. Os moradores das Ruas
Américo Rocha, Piracaia, Igaratá e
Jurubaíba pedem socorro. Precisamos de fiscalização no local!
Renne Lorenzo
Por e-mail
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Motos acordam
todo mundo
As motos que são utilizadas por
funcionários da Prefeitura de São
Gonçalo fazem muito barulho pelas
ruas do município. Sabemos que as
motocicletas são do órgão, porque
todas carregam um baú atrás com o
logo da prefeitura. Elas passam pelos bairros residenciais fazendo um
barulho tremendo, independente da
hora do dia. Muitos passam de manhã cedo, acordando os moradores.
Isabel Teixeira
São Gonçalo
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Aponte a câmera do seu
celular e confira a
edição digital do
MEIA HORA multimídia

