COISAS COLETIVAS E PESSOAIS

Pesquisa de Opinião
C

om o fim das obras da nova pista do
Elevado das Bandeiras e dos túneis do Joá,
foram criados dois novos retornos, um em
direção à Barra e outro com saída para Estrada
do Joá, que dá acesso a Estrada da Canoa.
Com as intervenções efetuadas, o retorno
antigo em frente ao Posto Shell, que dá acesso a
Igreja, ao mercado Zona Sul e adjacências, que
já era perigoso, tornou-se ainda mais perigoso.
Por conta disso, a Prefeitura optou por fechar
este retorno, o que foi contestado por todos que
o utilizam para retornar aos seus lares e usar o
comércio local.
Posto isso, a Amasco contestou junto ao
Prefeito da época, Eduardo Paes, que em
reunião realizada no Hotel Royal Tulip,
comprometeu-se em criar um projeto para
construção de um novo retorno, próximo ao

Gávea Golfe antes da Rua Capuri, e que
somente após a construção desse novo retorno
o antigo seria fechado.
Assim foi feito, o projeto foi criado, o retorno
antigo não foi fechado, mas até hoje, passados
quase dois anos, e apesar da luta da Amasco o
projeto do novo retorno não foi executado e a
Prefeitura atual não responde as nossas
solicitações.
Diante dessa situação e do constante e cada vez
maior perigo de um acidente de grandes
proporções no atual retorno, em frente ao Posto
Shell, a Amasco fez, democraticamente, uma
pesquisa de opinião para saber quem seria
contra ou a favor do imediato fechamento do
retorno atual, mesmo sem a construção do novo
retorno.
Para conhecimento de todos segue resultado

dessa pesquisa com o envio de
aproximadamente 700 e-mails:
Responderam: 130 pessoas sendo:
4

Contra o fechamento 100 pessoas
4

A favor de fechamento 26 pessoas
4

e não souberam responder 4 pessoas.
Portanto, a maioria é contra o fechamento do
retorno. A Amasco vai continuar lutando para
que o novo retorno, recuado em relação ao
antigo, seja construído possibilitando assim o
fechamento do retorno em frente ao Posto
Shell.

ATITUDES DE CIDADÃO!
Ä

A Amasco não é órgão público e não
tem poder executivo, mas é
certamente um forte elo entre o
cidadão e o poder público na busca
das melhorias para o seu bairro.
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O Lixo: 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.
As Calçadas: 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.
Os Animais: 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!
As Árvores: 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.

Ä

As Lixeiras: 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 depositálo se não tiver uma lixeira por perto?

Ä

A Praia: Não suje sua praia! Não leve seu
animal de estimação na areia, 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.

Ä

Os Carros: 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. Lembrese, que na multidão que atravessa as ruas,
pode estar algum ente querido de sua
convivência.

Telefones Úteis
s Bombeiros ......... (Samu 192)...................................................193
s Cedae água/esgotos.0800.282.1195.(195)..2332.1387/2332.2810
s Comlurb - Remoção Entulho ................................................. 1746
s Companhia Estadual de Gás (CEG) .........................0800.0247766
s Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare...............3111.1082/1030
s Defesa Civil..........................................(199)....(1746)...2258.8868
s Detran ...............................Informações...............3460.4042/4040
s Disque Dengue....(Tele-Dengue).............................................1746
s Disque Denúncia (Segurança Pública)...........................2253.1177
s Disque Luz (Luz da Rua)........................................................ 1746
s Disque Sinal.......................................................................... 1746
s Disque Poda (Comlurb)......................................................... 1746
s Fashion Mall (Administração)........................................2111.4427
s Fiscalização Sonora................................................................1746
s Grupo Busca e Salvamento (Barra)........................2333.4402/4492
s Guarda Municipal..................................................................1746
s Hospital Miguel Couto................................3111.3781/3712/3715
s Hotel Royal Tulip .........................................................3323.2200
s Igreja de São Conrado...................................................3322.0560
s Light.........................................................................0800.21.0196
s Posto Reciclagem Rocinha.............................................3323.5515
s Posto Saúde Gávea......................................2274.2796/2989/6495
s População de Rua...................................................................1746
s Prefeitura Reclamações Gerais(luz, buraco, sinal, ônibus, etc)1746

s Procon(Centro).........................................................................151
s Táxi......... (Fashion Mall)...............................................3322.0065
s Telemar/OI .........................................................................103.31
s Vigilância Sanitária.................................................................1746
POLÍCIA MILITAR E CIVIL
s Quartel General(Q.G.)..........................................2333.2634/2501
s 23º BPM (Sala de Comando)..........................................2334.6714
s 23º BPM (Sala de Operações) .......................................2334.6725
s 23º BPM (P-2)............................................................... 2334.6717
s Oficial do dia.................................................................2334.6722
s Cabine.......(Praça São Conrado)...................2420.4687-2420.4745
s Delegacia da Mulher.....................................................2332.9998
a
s Delegacia de Polícia (15 Gávea).................2332.2913-2332.2912
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
s Comissão Meio Ambiente Câmara Municipal.......3814.2145/2147
s Fiscalização Meio Ambiente (Denúncias).....2503.2795-2503.2796
s Ibama.................3077.4302/4321/4320/4323/4295/0800.61.8080
s Instituto Est. Floresta (IEF)...................2282.1252.r.262.2240.7655
s Patrulha Ambiental........................................................2498.1001
SUPERETENDÊNCIA E REGIÕES ADMINISTRATIVAS
s ZONA SUL.....(subzonasul@pcrj.rj.gov.br)....................2274.4049
s VI RA (São Conrado)..(viralagoa@pcrj.rj.gov.br).............2294.8130
s XXVII RA (Rocinha).(ra27rocinha@rio.rj.gov.br)....3322.6823/1019

