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E-MAILS E CARTAS
Moradores reclamam
da coleta de lixo

Bueiro está há meses
sem tampa

Rua do bairro Gerard
Danon está precária

NN Tampa de bueiro da Rua Major
Leite de Castro, no bairro Paiol,
em Nilópolis, quebrou, e hoje só
existe um buraco aberto. O risco
para pedestres, motoristas e
motociclistas já dura cerca de oito
meses.

NN Precisamos de obras na Rua
Veridiana, no Gerard Danon, em
Nova Iguaçu, com urgência. A
via não tem asfalto e em dias
de chuva é difícil transitar. Há
alguma previsão de obras aqui
na região?

>>Mariana Cristina
São João de Meriti

>>Mário Esteves
Nilópolis

>>Maria Aparecida
Nova Iguaçu

Ruas dos bairros
passarão por limpeza

Problema de moradores
de Nilópolis resolvido

Projeto precisa de
verba federal

NN A Secretaria de Obras e
Serviços Públicos da Prefeitura de
São João de Meriti afirmou que
uma equipe vai fazer a limpeza
do local. Apesar da reclamação,
a prefeitura não informou se a
coleta na região está regular.

NN Depois de inúmeras tentativas
e pedidos dos moradores da
Rua Major Leite de Castro, o
problema foi resolvido. Técnicos
da Secretaria de Serviços Públicos
estiveram no local e colocaram
uma nova tampa no lugar.

NN A Secretaria Municipal de
Infraestrutura disse que concluiu
um projeto de urbanização e
saneamento básico para o local
e vai buscar recursos com o
Governo Federal para realização
da obra.

>>Assessoria de imprensa da Prefeitura de Nilópolis

>>Assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Iguaçu
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ABANDONO

NN O caminhão do lixo não está
passando na Rua Humberto
Campos, em Vilar dos Teles, e na
Rua São Pedro, em Coelho da
Rocha, em São João de Meriti. O
que houve com a coleta? Ajudenos, por favor!

>>Assessoria de imprensa da Prefeitura de São João de Meriti

O Cemitério São Lázaro, que fica na Avenida João de Deus Menezes, em Venda Velha, São João de Meriti, está uma vergonha.
A entrada virou um verdadeiro lixão. A prefeitura informou que
uma equipe irá ao local verificar a situação.

Vila Olímpica
de Queimados
oferece 400
novas vagas
Além das 10 atividades já oferecidas,
Município vai abrir turmas de jiu-jitsu
para crianças e adolescentes
O ano promete ser bom na
área esportiva para quem
mora em Queimados. A prefeitura vai incluir uma nova
modalidade na grade do município, o jiu-jitsu, e abriu
400 novas vagas para crianças e adolescentes. O início
das aulas está programado
para o dia 11 de fevereiro.
No total, a Vila Olímpica de

Queimados atende cerca de 2
mil crianças e adolescentes,
com idades entre 4 e 17 anos,
divididas em 11 atividades.
Além do jiu-jítsu, os alunos
podem escolher entre atividades como o atletismo, basquete, balé, ginástica, jazz, capoeira, futsal, judô, vôlei e caratê. Todas as atividades serão
oferecidas gratuitamente e,
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para este ano de 2019, segundo a prefeitura, o aumento no
número de vagas foi de 25%.
ATESTADO MÉDICO

A inclusão do jiu-jítsu na grade de modalidades é uma novidade
Divulgação

Aulas de balé também serão dadas gratuitamente a partir de fevereiro

E para não perder a oportunidade, os pais e responsáveis
dos alunos já matriculados
devem comparecer à sede da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Av. Maracanã,
s/nº, Vila Pacaembu), de segunda a sexta, das 8h às 17h.
O comprovante de inscrição
da criança no ano letivo de
2019 deve ser levado para realizar a renovação, que começa
amanhã e vai até o dia 25 de
janeiro.
Já as inscrições para novas
matrículas começam no dia
28 de janeiro, e o período termina enquanto houver disponibilidade das vagas.
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é preciso apresentar na sede da Secretaria
de Esporte e Lazer a declaração escolar, atestado médico,
uma foto 3x4, além de cópias
da certidão de nascimento,
RG do responsável e comprovante de residência.

