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E-MAILS E CARTAS
Ruas alagadas em
Belford Roxo

Obra do viaduto de
Austin está parada

Moradores querem
ruas pavimentadas

NN A obra do viaduto e da
passarela de Austin, em Nova
Iguaçu, foi paralisada e até hoje
não foi concluída. Ela é importante
para os moradores, que poderão
atravessar de um lado do bairro
para o outro.

NN Precisamos de asfalto na Rua
Fernando Ferrari, no bairro Vila
Rosário, em Duque de Caxias. A
cidade deve ser reurbanizada,
pois muitas ruas precisam
de obras de pavimentação,
drenagem e recuperação.

>>Anderson Carvalho
Belford Roxo

>>Amanda Machado
Nova Iguaçu

>>Nivaldo Andrade
Duque de Caxias

Prefeitura está
trocando as manilhas

Serviço efetuado e
planilhas em análise

Bairro começou a
receber asfalto

NN A prefeitura informou que está
trabalhando diariamente para
fazer o desassoreamento e a troca
das manilhas nas ruas Redentor
e Histonia, no bairro Bom Pastor.
As antigas manilhas, segundo os
técnicos, eram muito pequenas.

NN O DER informou que as obras
do viaduto de Austin continuam
sendo auditadas e que encontrou
erros no projeto de engenharia
do viaduto e, por isso, a obra foi
paralisada. É preciso verificar
serviços feitos e planilhas.

NN A Prefeitura de Duque de
Caxias afirmou que vem atuando
com melhorias na infraestrutura
e o bairro Vila Rosário recebeu
obras de pavimentação na
Rua Fernando Ferrari, uma das
principais vias da região.

>>Assessoria de Imprensa do
DER-RJ

>>Assessoria de Imprensa da
Prefeitura de Duque de Caxias

Divulgação

SOLUÇÃO

NN Sofremos com alagamentos e
o abandono no bairro Bom Pastor,
no município de Belford Roxo. O
manilhamento das ruas está todo
entupido e toda vez que chove na
cidade é um problema para quem
vive no local.

>>Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Belford Roxo

Moradores de Nova Iguaçu sofrem com transbordamentos do
Rio Botas. Segundo a prefeitura, amanhã começa uma obra de
canalização e urbanização do local, que vai ganhar academias e
playground, além do fechamento alguns trechos.

Baixada presta homenagem às mulheres
Shows gratuitos, oficinas e rodas de conversa fazem parte da programação gratuita dos shoppings da região
FOTOS DE Divulgação

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, os shoppings da
Baixada Fluminense prepararam uma programação especial voltada para o público
feminino. E, melhor de tudo,
gratuitamente.
O Shopping Grande Rio,
em São João de Meriti, vai celebrar a data com uma uma
roda de conversa com as influenciadoras digitais Jennie
Camille, Daya Rodrigues, Caroline Felix, Bruna Lucena,
Aline Barba, Gabi Barbosa,
Carla Lemos e Monique Oliveira. Além disso, terá muita
música com uma DJ em um
palco montado na praça de
alimentação, a partir das 15h.
No Nilópolis Square, haverá um show do trio Trinidance. Já no Top Shopping,
em Nova Iguaçu, haverá um

Carla Lemos: em roda de conversa no Grande Rio

show com Roberta Malucelli
e Banda, com um repertório
que traz o melhor do rock
e pop rock. Para a edição
de comemoração ao Dia da
Mulher, Roberta cantará os
sucessos das divas do rock

Roberta Malucelli fará tributo às divas do rock e pop

nacional e internacional,
como Amy Winehouse, Janis Joplin, Joss Stone, Pitty,
Rita Lee, Kid Abelha e muito
mais. A apresentação será na
praça de alimentação do 2º
piso, a partir das 14h.

No Caxias Shopping, a programação especial vai até
quarta-feira. Serão várias
atrações culturais, rodas de
conversas com especialistas,
oficinas e encontros que têm
como objetivo fomentar o de-

bate sobre o papel da mulher
na sociedade, os desafios que
ainda precisam ser enfrentados e as ações para promover
a autoestima feminina.
Hoje terá exposição de artesanato, oficina de turbante,
palestra sobre ‘Os desafios da
mulher no século XXI’ e um
encontro de poesia. Amanhã,
o evento começa às 14h com
uma sessão do Cine Pipoca.
Após o filme, a pedagoga Andreia Ribeiro e a presidente
do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Gal Soares, realizarão debate sobre a história de
luta das personagens. Na terça haverá uma roda de conversa sobre ‘Autoestima da
Mulher’. E, na quarta-feira,
palhaças vão circular pelos
corredores do shopping interagindo com as clientes.

