
No Sábado 18 de Agosto, Ironbound 

Community Corporation organizou uma 
eco-Celebração em East Ferry como 

parte da série de eventos de verão pro- 
movendo a reciclagem de eletrônicos 

fora de uso. Moradores foram 
convidados a trazer TVs, celulares, 

radios, computadores, videocassettes/
DVD quebrados ou indesejados para 
reciclagem. Além disso, o evento contou 

com uma variedade de atividades, música 
ao vivo, venta de comida, jogos para 

crianças e rostos pintados. 

ICC encerra  um verão de  sucesso com  

eventos  de  rec ic lagem de e letrônicos !  

Pontos especias de 

interesse: 

 ICC & URC 

reciclou mais de  

20,000lbs  

eletrônicos durante 

o verão! 

 Un futuro 

desenvolvimento do 

jardim comunitário  

Nesta edição: 

ICC encerra um 

verão de reciclagem 
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ICC- Jard inagem& Areas  Verdes  Crescem 

O Jardim Comunitário da 

Cortland Street cresce e se 

expande! No mê passado, foi 

instalado um sofisticado 

sistema de recolhimento de 

água de chuva em um tanque 

com capacidasde  de 1,100 

litros  Temos agora a nossa 

água  para nossos legumes, 

frutas, flores e para as 

árvores da rua usando a 

água armazenada da chuva. 

Somos também os novos 

orgulhosos propietários do 

lote vazio N.28 daCortland 

Street. Este lote que está ao 
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ICC  reciclou mais de 20,000 libras de  

eletrônicos durante o verão. (Acima) Uma 

paleta cheia de lixo eletrônico durante a eco-

Celebração. Crianças também participaram 

de artes e oficios ( à esquerda) 

NOTíCIAS DA EAST FERRY  

frente do nosso trailer, em 

breve se tornará num novo 

jardim !O novo lote vai nos 

permitir crescer tonelas de 

mais frutas e vegetais, como 

também incluir mais 

membros da comunidade 

para participar no processo 

de jardinagme urbana. Não 

perca o nosso inicio de 

Jardim e o nosso Festival da 

Colheita no día Sabado 20 

de Outubro das doze as 4 

horas. Durante o outono 

teremos jovens fazendo 

jardinagem depois da escola 

ás 5as-feiras. Durante  estas 

sessões alunos de 6 anos,ou 

mais,  aprenderão a cultivar 

plantas manter um jardim; 

como molhar, semear e se 

alimentar com frutas e 

vegetais naturais. Contatar 

Emily ao 973.817.7013x221  

 



 

317 Elm Street              29-31 Cortland Street 

Newark NJ 07105           Newark NJ 07105 

Tel: 973 817 7013      Tel: 973 344 5949 

Fax: 973 465 9505 

Ironbound Community 

Corporation 

ICC: Servindo a Comunidade do Ironbound em Newark Por Mais de  40 Anos... 

Aconselhamento de Credito/Finanças 

Chame ao  973.465.0555x218 para 

marcar um apontamento com um 

assessor para discutir assuntos 

financieiros como pagamentos,  

dívidas e préstamos de estudantes 

 

Reciclagem de Eletrônicos 

Contatar Urban Renewal Corp para 

perguntas sobre reciclar seus electrô-

nicos velhos: http://urbanrenewal.org/  
 

Reciclagem de Baterías:  

Entregue baterías  usadas   em Foto  

Quik localizada no  188 Ferry Street  

(phone: 973.491.9750) 

Chame para Reclamações de               

Qualidade de Vida: 

(973) 733-4311  

O Centro de Chamadas 4311de Não 

Emergência de Newark ofereçe aos 

residents contato direto com os 

serviços municipais. Quando chame 

inclua o seu nome, endereço, data e 

hora e uma descrição do problema

(ex.veículos abandonados,lixo,grafite)  

R e c u r s o s  

ICC atual Jardim Comunitário 

Localizado no 29 Cortland Street 

VISITE-NOS NA WEB! 

www.ironboundcc.org 

eastferryrevitalization.wordpress.com/ 

‘Like’ us no FaceBook!  

Futuros  Eventos  : ICC  Fest iva l  da  Colhe i ta  

Celebrando o  Outono e  o  Novo  Jard im!   

No Sabado , Outubro 20 das 12:00 pm 

às 4:00 pm, no novo lote ao frente do 

29 Cortland, os residentes estão 

convidados a se juntar conosco, 

Ironbound Community Corporation, na 

celebração do “ Festival da Colheita”  

evento da temporada de Outono  e do 

futuro desenvolvimento do jardim 

comunitário que será feito no lote. O 

Festival da Colheita apresentará o valor  

dos espaços verdes e dos jardins 

iniciativas feitas no bairro da  East Ferry 

Street atraves de atividades 

educacionais, centros de informações e 

promoção de futuros eventos.  

Neste dia de  instrução e 

divertimento  haverá música de DJ-

jogos para as crianças- brindes e 

muito mais! Duas atividades de 

destaque a mencionar serão a pintura 

de abóvaras para crianças de todas as 

idades e haverá oportunidades de 

comprar  produtos frescos trazidos 

pelo “ Greater Newark Conservacy’s 

Youth Framers” 

Nós convidamos todos a participar e 

desfrutar  desta experiência! Se você 

tiver perguntas sobre ICC ou do  

Festival, por favor contatar a Emily 

Turonis ao 973.817.7013 –221.  

 Ironbound Community Corporation é 

uma organização comunitária de múltiples 

serviços enraizada no bairro de Newark 

chamado Ironbound que representa a  

diversidade de seus moradores.  Fundada no 
1969 por um grupo de residentes, a missão da 

ICC é contribuir  para que individuos, familias, 

e grupos realizem suas aspirações e juntos 

trabalhemos na criação, de uma melhor, justa, 

vibrante e sustentável comunidade. Hoje , ICC 

toca a vida de quase 1,000 pessoas por dia e 

milhares anualmente com uma ampla gama de 

serviços incluindo  aconselhamento pré-natal, 

programas de educação para os pais, serviços 

de apoio as familias, serviços de saúde , 

educação para adultos, serviços para idosos e 

programas de iniciativa de desenvolvimento 

ambiental e comunitário. 

E v e n t o s  d e  O u t o n o  

Festival da Colheita 

Sabado, Outubro 20, 2012 

12:00 - 4:00PM 

Family Success Center - East 

29 Cortland Street, Newark NJ 

Conselho Consultativo de Pais 

Tome um papel ativo na comunidade 

juntando-se ao Conselho para discutir 

como você pode melhorar a nossa 

comunidade. Reuniões uma vez/mês  

Family Success Center - East 

29 Cortland Street, Newark NJ 

Chame ao 973.344.5949 para mais 

informações. 

http://urbanrenewal.org/

