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COMUNICADO DA AMASCO

A Associação de Moradores e Amigos de São Conrado (Amasco) lamenta
profundamente o ocorrido nesta quinta-feira, dia 21 de abril, na recém-inaugurada
Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer. Nesse momento de dor, onde vidas foram
perdidas, gostaríamos de expressar nossa solidariedade aos familiares e amigos das
vítimas dessa triste e lamentável tragédia. A Amasco, como representante dos moradores
e amigos de São Conrado, irá se fazer presente e cobrará das autoridades uma resposta
contundente e definitiva sobre o episódio

CALÇADÃO DA PRAIA

sobre afundamento do calçadão da praia devido as ressacas do mar. Parte do calçadão
não foi estaqueado e não havia laje na área que desabou. Cobrança pela rápida
recuperação do calçadão.

CICLOVIA DA NIEMEYER

sobre o desabamento da ciclovia da Niemeyer. O presidente Britz lamentou a tragédia
ocorrida e cobra a apuração dos fatos e uma revisão geral em toda a extensão da ciclovia
buscando sua total recuperação e segurança aos usuários.

REVITALIZAÇÃO DO HOTEL NACIONAL, RIO, PREOCUPA MORADORES DE SÃO
CONRADO

Entrevista com morador de São Conrado que fala da preocupação do aumento de
população e veículos no bairro com a construção de duas novas torres residências e que
o local é exclusivo para hotéis.

CAMELÔS TOMAM METRÔ DA ROCINHA

Matéria fala que mesmo antes de a Linha 4 do Metrô ser inaugurada, a saída da Estação
São Conrado já conta com cerca de 20 barracas irregulares. Que o calçadão em baixo do
Viaduto Mestre Manoel está tomado por vendedores de sapatos, bolsas, mochilas, etc.
Informa que a fiscalização apreendeu no local bebidas e doces.

PRÓXIMA PARADA: SÃO CONRADO

Matéria fala da inauguração da Estação do Metrô São Conrado, já concluída, mas só será
aberta quando a Linha 4 iniciar a operação no dia 01/08/2016, e apenas para o pessoal
da Olímpiada. Só será aberta ao público, em geral, a partir de setembro e em horário
restrito.

Publicado no Facebook

Entrevista na Rádio Band News FM, 22/04/2016

Entrevista na Rádio CBN, 23/04/2016

RJ TV  07/06/2016

Jornal Globo Barra  09/06/2016

Jornal Metro  16/06/2016

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

Esta figura da fotografia, chama-se AEDES AEGYPTI e
era conhecido como o famoso mosquito da
DENGUE.

Agora, ele é conhecido também, como mosquito da ZIKA
VIRUS, da FEBRE CHIKUNGUNYA e da DENGUE.

A AMASCO está fazendo este alerta, pois todos estão bem
informados através da mídia em geral sobre os sintomas
dessas doenças.

Seguem abaixo algumas dicas importantes que devem ser
executadas por todos nós cidadãos:

Como não existem formas de erradicar totalmente o
mosquito transmissor, a única forma de combater as
doenças é eliminar os locais onde a fêmea se reproduz.

Prevenção e Combate:

ALERTA DA AMASCO
Algumas dicas de ações:
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Não deixar a água se acumular em
recipientes como, por exemplo,
vasos, calhas, pneus, cacos de vidro,
latas e etc.

Manter fechadas as caixas d’água,
poços e cisternas

Não cultivar plantas em vasos com
água. Usar terra ou areia nestes casos.

Tratar as piscinas com cloro e fazendo

VAMOS FAZER NOSSA PARTE DE CIDADÃO?

ATITUDES DE CIDADÃO!
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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.

a limpeza constante. O ideal é deixá-

las cobertas ou vazias quando não for

usar por um longo período.

Mante r as ca lhas l impas e

desentupidas

Avisar ao agente público de saúde do

município caso exista alguma

situação onde há o risco de

proliferação da doença.
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Curiosidades:

Você sabia que um ovo de Aedes Aegypti pode sobreviver em ambiente seco por

aproximadamente 400 dias? Se neste período ele entrar em contato com água, poderá

gerar uma larva e, em seguida, o mosquito.


