CURTAS
Deixamos aqui nossos mais sinceros
agradecimentos ao Secretário de Turismo Antonio
Pedro, que tem dado toda atenção as solicitações
e reivindicações da Amasco em relação a
ordenação dos desfiles dos blocos carnavalescos
na orla de São Conrado. Inclusive numa
demonstração de bom senso do Secretário e dos
responsáveis pelas festividades de rua, este ano
São Conrado teve apenas dois blocos
programados para desfilar, com número aceitável
de participantes o que contribuiu para uma boa
organização e ordem urbana.
Um morador do bairro reclama da alta velocidade
desenvolvida por carros e motocicletas na
Avenida Prefeito Mendes de Moraes. Os veículos
realizam ultrapassagens em faixa contínua,
aumentando assim, o risco de acidentes. Alerta,
que é urgente e necessário sinalizações de
redução de velocidade.
O fechamento da passagem de veículos sob o
prédio do Hotel Nacional causou muitas queixas

de moradores e insatisfações com os
engarrafamentos na Avenida Niemeyer no
retorno para seus lares. Como publicado no
número anterior, a Amasco encaminhou várias
sugestões à Prefeitura para aliviar o trânsito e uma
delas já está em execução: a criação do platô que
liga a Avenida Niemeyer à Avenida Aquarela do
Brasil, ao lado da CEDAE. Mas, continua a
promessa da reabertura da passagem após o
termino das obras de recuperação do Hotel.
A Prefeitura abandonou de vez a questão do
acolhimento de moradores de rua. São vários
locais do bairro onde esses cidadãos se abrigam
sem condições de higiene e saúde. O que fazer? A
quem recorrer com eficácia de acolhimento?
Continuam as reclamações dos moradores, e
justas, do caos instalado na Avenida Aquarela do
Brasil, com o estacionamento dos ônibus em fila
dupla. É inaceitável numa via tão estreita, que se
acumulem pontos finais de linhas que nem se
destinam a São Conrado. Dizem que a manobra

dos ônibus causa um caos no trânsito, impedindo
o fluxo dos carros, após o sinal, que já é de
curtíssimo espaço de tempo. Afirmam que não
podemos deixar cair no esquecimento de que
esses pontos finais eram apenas temporários e que
a pressão deve continuar.
Já cansamos de alertar a CET-Rio para o problema
da saída de ônibus escolares dentro da
autoestrada, na entrada do Túnel Zuzu Angel,
sentido Gávea. Os veículos saem de
estacionamento irregular na encosta atrás do CIEP
Airton Sena. Qualquer acidente ali será muito
sério. É preciso uma avaliação do local que é
muito perigoso para acesso a autoestrada. Alô
CET-Rio!
A Amasco continua aguardando a execução do
projeto encaminhado à Prefeitura para criação de
uma pista de skate no deck da praia em frente ao
Hotel Nacional. O projeto contínua em trâmite na
RioUrbe.

“Errar é humano, tropeçar é comum. Rir de si mesmo é maturidade”.
(Arthur Ward - Escritor)
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VOCÊ SABIA...

ALERTA DA AMASCO

Textos retirados da
Internet para
momentos de lazer

Algumas dicas de ações:

 Não deixar a água se acumular em

recipientes como, por exemplo,
vasos, calhas, pneus, cacos de vidro,
que... De acordo com pesquisa, fingir que não
Ä
latas e etc.
tem sentimentos de raiva, tristeza ou solidão

Manter fechadas as caixas d’água,
pode literalmente destruir você mentalmente.
poços e cisternas
sta figura da fotografia, chama-se
que... O mais longo casamento já registrado
Ä
 Não cultivar plantas em vasos com
AEDES AEGYPTI e era conhecido
durou 91 anos e 12 dias.
água. Usar terra ou areia nestes casos.
como o famoso mosquito da
DENGUE.
que... Pessoas que têm fortes laços de
Ä
 Tratar as piscinas com cloro e fazendo

E

amizade possuem a capacidade de se
comunicarem entre si através apenas de
expressões faciais.

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

a limpeza constante. O ideal é deixálas cobertas ou vazias quando não for
usar por um longo período.

A AMASCO está fazendo este alerta,
 Manter as calhas limpas e
que... Brincar com cachorros e gatinhos alivia
Ä
o stress e pode ajudar os alunos terem melhor
desempenho nos estudos.

pois todos estão bem informados
através da mídia em geral sobre os
sintomas dessas doenças.

desentupidas

 Avisar ao agente público de saúde do
município caso exista alguma

que... O sarcasmo está ligado ao alivio do
Ä
Seguem abaixo algumas dicas
situação onde há o risco de
estresse. As pessoas, inconscientemente, usam
o sarcasmo para aliviar-se do estresse e da raiva.

importantes que devem ser executadas
por todos nós cidadãos:

proliferação da doença.
Curiosidades:

Prevenção e Combate:
que... As mulheres choram, em média, entre
Ä
Você sabia que um ovo de Aedes Aegypti
30 e 64 vezes por ano, enquanto os homens
choram entre 6 e 17 vezes.

Como não existem formas de erradicar
pode sobreviver em ambiente seco por
totalmente o mosquito transmissor, a
aproximadamente 400 dias? Se neste
única forma de combater as doenças é
período ele entrar em contato com água,
que... Geralmente, as pessoas com os
Ä
eliminar os locais onde a fêmea se
poderá
gerar uma larva e, em seguida, o
melhores conselhos são as que mais tem
reproduz.
mosquito.
problemas.

que... O álcool provoca a região do cérebro
Ä
associada com a honestidade. Por isso, às vezes,
você fala alguma verdade quando está bêbado.

Não jogue lixo
na rua, a vítima
pode ser você!

VAMOS FAZER NOSSA PARTE DE CIDADÃO?

Não leve animais
para a areia da praia,
eles transmitem
doenças!

Lâmpada apagada disque
1746 da Prefeitura, ou
ligue para Amasco com
detalhes do local.

