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&  IMPRIMIR FECHAR X

Data: Thu, 26 Mar 2009 12:54:11 -0300
De: "Herbert Hasselmann" <herbert@eavparquelage.org.br>
Para: sophie.cultura@gmail.com
Cc: "Claudia Saldanha" <claudia_saldanha@terra.com.br>; "Eva Doris Rosenthal"

<eva.doris@terra.com.br>
Assunto: Re: Comlurb

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar O que é Ô

Oi Sophie,

Encaminho os arquivos com o material sobre o serviço jardinagem no PL, com duração de 2 meses.

Com relação a coleta e remoção do material orgânico será necessário 01 caminhão por dia, durante os 
15 primeiros dias, depois 01 caminhão 3 vezes por semana. Importante: uma equipe para o 
recolhimento do material.

No cotidiano da EAV-PARQUE LAGE, precisamos intensificar:

Corte da grama do Jardim da Frente e do Plato (a cada 15 dias);

Vareção diária do entorno do casarão, das cavalariças e dos acessos principais (diariamente).

Bjs

Betinho

Thu, 26 Mar 2009 13:22:13 +0000, sophie.cultura@gmail.com escreveu:

> Oi Betinho,
>
> Ja estou cuidando do assunto Comlurb. Me passa as informacoes que vc tem sobre o programa 
desses 2 primeiros meses com a parte social do jardim botânico o mais rápido possivel.
> Me interessa uma linha sobre o que eles sao, o que vao fazer nesses 2 meses, e sobretudo quantos 
caminhões da comlurb e com que frequência?
>
> Depois para a manutencao, vc afina o dialogo com eles e o ricardo calmon com calma, mas acredito 
que seja um ou dois caminhao p/ o lixo orgânico por semana.
>
> E o outro lixo? Precisamos aproveitar a oportunidade para pedir outras coisas?
> Quer fazer uma lista: "tudo que o parque lage quer da comlurb"?
>
> Beijo,
>
> Sophie
> Enviado do meu BlackBerry® wireless da Oi.
>

Anexo DOWNLOAD DOWNLOAD com Detecção de Vírus

Tipo:application/msword | Nome do Arquivo:Parque Lage 30000.doc

Anexo DOWNLOAD DOWNLOAD com Detecção de Vírus

http://webmail.eavparquelage.org.br/cgi-bin/webmail/webmail-read.pl 14/4/2009

mailto:herbert@eavparquelage.org.br
mailto:herbert@eavparquelage.org.br
mailto:sophie.cultura@gmail.com
mailto:claudia_saldanha@terra.com.br
mailto:eva.doris@terra.com.br
mailto:sophie.cultura@gmail.com
http://webmail.eavparquelage.org.br/cgi-bin/webmail/webmail-read.pl


WebMail herbert@eavparquelage .org.br Página 2 de 2

Tipo:application/vnd.ms-excel | Nome do Arquivo:Memória de cálculo 30[l].000.xls

http://webmail.eavparquelage.org.br/cgi-bin/webmail/webmail-read.pl 14/4/2009

http://webmail.eavparquelage.org.br/cgi-bin/webmail/webmail-read.pl

