4 BAIXADA

Domingo, 1.3.2020

conexão leitor

e-mail: conexao@odia.com.br

E-MAILS E CARTAS
Mais médicos para
Belford Roxo

Sinal de trânsito com
defeito na Vila Emil

Ruas de Belford Roxo
precisam de obras

NN O sinal que fica na esquina
da Rua Júpiter, na Vila Emil,
em Mesquita, está com defeito
há mais uma semana. Muitas
pessoas são prejudicadas, pois a
via é muito importante, já que liga
os dois lados do bairro.

NN A situação das ruas do bairro
Shangrilá, em Belford Roxo, está
crítica. Falta saneamento básico
e asfalto. A Rua Aratangi é uma
das que precisa urgentemente
de obras para melhorar a
situação.

>>Vitória dos Santos
Belford Roxo

>>Luis da Silva
Mesquita

>>Ana Maria
Belford Roxo

Novas especialidades
em funcionamento

Equipe irá ao local para
vistoria

Obras estão em
andamento

NN A Policlínica do Parque
São José ganhou mais sete
especialidades: cardiologia,
ortopedia, gastroenterologia,
urologia, psiquiatra, pediatria e
clínica geral, além de psicólogos e
assistentes sociais.

NN A Prefeitura de Mesquita
afirmou que uma equipe da
pasta correspondente ao
problema irá até a rua citada para
verificar a situação do semáforo
e providenciar os reparos
necessários.

NN A prefeitura informou que
as obras do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) no
bairro Shangrilá estão em ritmo
acelerado. Dentre elas, a Estrada
Miguel Couto e a Rua Aratangi
estão em fase de drenagem.

>>Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Mesquita

>>Assessoria de Imprensa da
Prefeitura de Belford Roxo
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LIXO

NN Gostaria de pedir que a
Policlínica do Parque São José,
em Belford Roxo, tivesse mais
especialidades médicas. Seria
muito bom se tivesse psiquiatra,
psicólogo e cardiologista. Isso faz
muita falta aqui na região.

>>Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Belford Roxo

Na Esquina da Travessa Geovania Santana Drumond, com
a Rua Dr. Manoel Reis, no Centro de Nilópolis, lixo e entulho
tomam parte da via e da calçada. O problema dificulta a passagem de pedestres e veículos no local.

DivulgaÃ§Ã£o

Biblioteca sobre
rodas em São
João de Meriti
Projeto percorre cidades do Rio há
dois anos incentivando a leitura e já
emprestou mais de 3,6 mil livros
A partir da próxima terçafeira, quem for passear no
Shopping Grande Rio, em
São João de Meriti, ganhará
um incentivo para a leitura.
É que a Biblioteca Itinerante, da Transportes Flores,
vai desembarcar no local e
disponibilizar, durante todo
o ano, mais de 300 livros
gratuitamente.
Os apaixonados por literatura poderão trocar títulos na ca-

bine da biblioteca. Basta pegar
um exemplar e deixar outro no
lugar para que outras pessoas
possam fazer o mesmo.
A ação, que faz parte do projeto Cultura em Movimento,
tem o objetivo de estimular
a leitura e fazer as obras literárias circularem pela cidade, além de proporcionar um
passatempo cultural durante
as viagens de ônibus.
A inauguração será às 11h

Na Baixada Fluminense, o Cultura em Movimento já passou pelas cidades de Nova Iguaçu e São João de Meriti

e vai contar com a presença
de um mágico para interagir
com o público. A biblioteca
vai funcionar de segunda a
sexta-feira, das 11h às 20h.
Esta será a segunda vez da
Biblioteca Itinerante na ci-

dade de São João de Meriti.
SUCESSO

O projeto Cultura em Movimento funciona há dois anos
e, na Baixada Fluminense, já
passou por Nova Iguaçu e São

João de Meriti, além de bairros do Rio de Janeiro.
Durante esse período,
3.620 livros foram retirados
e 3.972 trocados. Os títulos
abrangem desde a literatura
infantil até os clássicos.

