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Espaço privilegiado e ambiente cuidadosamente

preparado para despertar o prazer e a

responsabilidade de aprender.

Estrada da Gávea, 722

Tel. 3322-0021 | 3322-1794 | 3322-0157

saoconrado@carolinapatricio.com.br

www.escolacarolinapatricio.com.br

O quiosque que aparece na fotografia, localizado na orla de São Conrado,

em frente ao número 808, está abandonado há mais de 1 ano.

A Amasco já comunicou a Prefeitura e a Orla Rio – Concessionária

responsável pela Operação e Manutenção de 309 quiosques espalhados ao

longo das praias do Rio –,esse abandono e solicitou a reativação do mesmo, ou

que, em seu lugar seja colocado o “food truck” que foi programado para a

saturada Avenida Aquarela do Brasil.

Até o fechamento dessa edição, nem a Prefeitura e nem a Orla Rio haviam

respondido ao e-mail da Amasco. Alô Prefeito, Alô Orla Rio, cadê vocês?

QUIOSQUE ABANDONADO

Pequenas atitudes podem

contribuir para uma melhor

qualidade de vida para todos!
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Lixo:

Calçadas:

Animais:

Árvores:

Lixeiras:

Praia: Não leve seu animal de estimação na
areia

Carros:

Não jogar lixo na rua. Procurar a coletora mais próxima. Se

não achar, levar o lixo para casa e colocar na lixeira, depois de

ensacar e depositar ao lado de seu portão nos dias de coleta da

COMLURB. A Cidade, a Saúde, a Higiene e o Meio Ambiente

agradecem.

Calçada conservada é dever de todos! Conservar sua

calçada, não deixar lixo, nem buracos é ter uma atitude

consciente. Além de enfear o bairro você pode causar

acidentes, como torções e tombos aos transeuntes.

Não deixe que os animais que você conduz sujem as

calçadas. Caso você não consiga educar seu animalzinho de

estimação, carregue sempre um saco plástico para recolher os

dejetos e evite danos desagradáveis ao pisar em uma caca. Você

pode ser a próxima vítima!

Não destrua árvores! Além de sua beleza natural, elas

têm a capacidade de melhorar a qualidade do ar, o que

contribui para nossa qualidade de vida. Elas serão importantes

quando o verão chegar. Nada como uma boa sombra em dias

quentes.

Não destrua as lixeiras e papeleiras (maioria laranja)

colocadas nas ruas da cidade! Elas são de suma importância para

manutenção da limpeza de nossas vias. Quando você tiver um

lixo, onde irá depositá-lo se não tiver uma lixeira por perto?

Não suje sua praia!

, pois isso pode contribuir para a transmissão de doenças

por conta de dejetos e bactérias deixadas por eles. Evite

piqueniques na areia. Se o fizer, recolha todo o lixo produzido e

o despeje na lixeira mais próxima. Em último caso leve para casa

e coloque em sua lixeira.

Reduza a velocidade onde houver travessia de

pedestres, não avance os sinais de trânsito, respeite as placas de

sinalizações e assim você estará respeitando a vida. Lembre-se,

que na multidão que atravessa as ruas, pode estar algum ente

querido de sua convivência.

Desejamos aos moradores, amigos e leitores

um Feliz Natal e um esplendoroso 2016!

Mensagem da Amasco
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Lagoinha oferece:

Manutenção de Veículos Nacionais e Importados

Atendimento a Seguradoras

Reparação com Diagnóstico Preciso

Economia e Facilidade de Pagamento

Implementação, Reparação e Manutenção de Veículos Blindados.
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Clientes e Amigos!
A Lagoinha agradece a confiança a ela dedicada
durante anos e principalmente neste 2015 que
está terminando.

Que o Natal seja um momento de luz e
harmonia e que no próximo ano possamos
compartilhar juntos nossas conquistas.
A Lagoinha deseja a vocês e a seus familiares
um....

Feliz Natal & Boas Festas!


