
INFORME SÃO CONRADO JUL A SET 2016|06

E
sta 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.

A Amasco comunicou à LIGHT, através do SITE www.light.com.br, sobre as várias
quedas de energia que vem ocorrendo em São Conrado. Solicitou a verificação no
sistema de distribuição do bairro, que possivelmente está com problemas.

A comunicação foi feita também através do telefone 0800-021-0196, que gerou o
protocolo: 198689553.

Sugerimos aos moradores que tenham notado o problema, entrar no site da LIGHT e
fazer a reclamação através da AGÊNCIA VIRTUAL.Comunicamos também à
Ouvidoria da LIGHT, que ficou de verificar o problema.

Moradores da Avenida Niemeyer convidaram todos os moradores do bairro e fizeram
dois protestos no mês de agosto, nos dias 06 e 20,e 03 de setembro, ao lado da estação
elevatória da CEDAE, em frente ao edifício Residence Paradiso, contra a colocação dos
terminais de ônibus na avenida Niemeyer.

São Conrado não comporta terminal de ônibus! A prefeitura tem que manter a ordem
pública! A Amasco apoiou totalmente o movimento e esteve presente.

Em razão das inúmeras reclamações no atraso da entrega de correspondências no
bairro, a Amasco registrou ocorrência nos Correios, através do número 0800-725-
0100, o que gerou o protocolo 52516697.

A Lowndes fez uma publicação destinada aos moradores de condomínios
cuja fonte, segundo eles, foi o Guiainfantil.com, que diz o seguinte:

“As regras de convivência são um conjunto de normas sociais. São pequenas
atitudes que evitam maus entendidos e facilitam a amizade.

Ter amigos no condomínio é sempre muito bom. E bons amigos não são apenas
aqueles que têm a mesma idade que você. Pode ser o porteiro, o faxineiro, um
vizinho, pais e mães de seus amigos.

É preciso respeitar os direitos dos outros e saber que existem normas e
obrigações que se deve cumprir. O condomínio tem um conjunto delas no
regimento interno e na convenção, e o síndico e o porteiro têm a obrigação de
fazer com que todos, inclusive as crianças, cumpram as normas. E a regra básica
é aquela que aprendemos na escola: Dizer obrigado e pedir por favor. Mas, para
ampliar o repertório, listamos 10 ótimas dicas de convivência.

Chegou? Cumprimente – Vai embora? Despeça-se – Te fizeram um favor?
Agradeça – Te perguntaram algo? Responda – Não é seu? Peça permissão – Você
tem? Compartilhe – Você não tem? Não inveje – Você errou? Peça desculpas –

Estão falando com você? Escute – Te emprestaram algo? Devolva! ”.

Vamos tentar ser educados e felizes?

Dicas de Convivência

COMUNICADOS


