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E-MAILS E CARTAS
Lixão toma conta de
rua em Mesquita

REPRODUÇÃO

BURACOS

NN A situação está complicada
na Rua Nelson Ramos, no bairro
de Edson Passos, em Mesquita.
Tem bastante lixo acumulado e as
pessoas acabam ateando fogo, o
que piora ainda mais o ambiente.
Gostaria que as autoridades
tomassem as devidas providências.

Abastecimento
irregular em Meriti

NN Falta muita coisa para
os moradores de Mauá, em
Magé. Abastecimento de água,
saneamento básico, ruas sem
asfalto e uma praça estão entre as
demandas. É sempre assim. Depois
de eleitos, nossos políticos somem.

NN A Avenida Bela, no Jardim José
Bonifácio e a Rua Natal, no Jardim
Meriti, ambas em São João de
Meriti, estão sem abastecimento
de água. O prazo era de sete
dias para a normalização após
a manutenção no Guandu e, até
agora, nada.

>>Raul Santos

>>Milene Almeira

Descaso e indignação
em Belford Roxo

Falta de informações
em Nova Iguaçu
Virou uma bagunça o setor
de Urbanismo da Prefeitura de
Nova Iguaçu. Estou em busca
de informações sobre a taxa de
abertura de processo e nada.
O sistema de internet vive em
manutenção. Tentei reclamar junto
à Ouvidoria, mas não funciona.

Insatisfação de todos
os lados em Magé

NN

São João de Meriti está abandonado. A Rua José Alves da Costa, no
Centro, está cheia de buracos. Os prejuízos dos motoristas com os
pneus estourados são constantes. Nesta semana, uma grávida que
caiu em uma das ‘crateras’ chegou a desmaiar de desespero.

>>Adriano Sasse

>>Vinícius Maciel

Salários atrasados
causam transtornos

NN A Rua Dário, no Jardim
Redentor, em Belford Roxo, precisa
de atenção do poder público. A
única praça do bairro, que também
fica nesta mesma via e o valão,
bem ao lado, também estão
completamente abandonados. Os
impostos são bem elevados para
vivermos nesta situação.

NN Aposentados e pensionistas
da Prefeitura de São João de
Meriti estão clamando por
socorro. Lá se vão dez meses
de pagamentos atrasados. A
situação está um verdadeiro
absurdo. Muitas pessoas já não
têm mais a quem recorrer.

>>Maria Cardoso

>>Sidney Gonçalves

Terceira idade com energia e longevidade
Evento socioesportivo voltado para idosos residentes de Magé contou com oito modalidades no total
GERSON PERES/DIVULGAÇÃO

A

turma da terceira idade
agitou a Praia do Anil,
em Magé, na última semana. Foram momentos de
muita disposição e diversão,
na 1ª Olimpíada da Longevidade. O evento foi organizado
pela Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade e
começou com uma caminhada na orla, realizada no dia
14. A competição contou com
categorias de 50 a 70 anos, feminino e masculino, com um
total de oito modalidades. Um
dos pontos altos foi o aulão de
mix dance animado.
Em tratamento contra o
câncer, Maria Aparecida Moreira, diz que a competição foi
de grande ajuda para sua recuperação. “Depois que eu comecei o tratamento, tirei o rim
e ficava muito tempo dentro
de casa, depressiva. Isso é ma-

São oito
modalidades:
chute a gol,
dama, bola ao
cesto, dominó,
boliche, peteca,
corrida de
revezamento e
vôlei

ravilhoso, porque me anima e
me faz esquecer os problemas
de saúde”, comemorou.
Além de renovar forças de
Maria, o programa também
proporcionou bem-estar à Rita

de Cássia, que perdeu um filho
recentemente e encontrou
a superação com o apoio das
companheiras de projeto. “Eu
nunca gostei de participar da
ginástica, só fazia caminhada.

Mas perdi um filho e então uma
amiga minha me convidou. O
projeto me levou à superação.
Hoje convivo com a dor, mas
sem desespero”, disse.
Diretor de Terceira Idade,

Sérgio Cordeiro fala sobre a
sensação de proporcionar o
bem-estar aos participantes.
“A melhor medalha é ver essas
pessoas felizes e saudáveis”,
afirma o também atleta.

