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Psicologicamente, a coisa mais difícil
na vida é saber que você fez tudo o que podia,
mas ainda não foi o suficiente.

Segundo pesquisa, excesso de ciúme
pode levar a morte, quando você fica nervoso
ocorre coagulação em sua veia, aumentando
a pressão arterial.

75% das mulheres fazem perguntas
que elas já sabem a resposta. Eis o porquê é
melhor simplesmente dizer a verdade para
evitar problemas.

Uma pesquisa constatou que os
homens gastam quase 1 ano inteiro de suas
vidas apenas olhando as mulheres.
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Pessoas ricas na Rússia costumam
contratar ambulâncias falsas para evitar o
trânsito. Dentro não têm equipamentos
médicos, mas sofás e TVs.

O cheiro de bebês pode causar vício,
pois causa a liberação de serotonina,
"hormônio da felicidade".

Um adulto elimina em média 3 litros
de água por dia, por meio da urina, suor e da
respiração.

Cafuné libera Ocitocina, conhecida
como o hormônio do "bem". Ela aumenta os
níveis de felicidade e alivia o stress.

Lutas
permanentes da

Amasco
A Amasco, que luta dia a dia na busca de

melhorias urbanísticas e manutenção de
nosso bairro, além da preservação do meio
ambiente e de ações sociais, se vê, em razão
do descaso e da inoperância do poder
público, obrigada a estudar a criação de um
abaixo-assinado eletrônico, exigindo das
autoridades constituídas que as Leis de
proteção de áreas ambientais sejam
obedecidas.

Assim que o abaixo-assinado estiver pronto a
Amasco comunicará aos moradores para que
possam assiná-lo e participarem dessa
importante campanha para preservação das
matas e do meio ambiente de todos.

Outras lutas do cotidiano são questões de
trânsito, que não é privilégio de São Conrado,
pois atinge toda a cidade. Nesse sentido
temos enviado à Prefeitura projetos com
sugestões de mobilidade interna do bairro e
participado de todas as alterações
momentâneas em razão das várias obras em
andamento.

O projeto de criação do retorno na Av.
Almirante Álvaro Alberto em frente ao
Fashion Mall, enviado a Prefeitura, até os dias
de hoje não saiu do papel. A criação de “Via
Expressa” em frente ao Vidigal para aliviar o
trânsito da Av. Niemeyer também não
avança, mas a ciclovia está quase pronta.

Esperamos que a urbanização e o
saneamento das áreas no entorno da Estação
do Metrô e adjacências sejam feitos e que
realmente traga mais conforto aos moradores
do entorno. Que também ajude no combate a
desordem pública existente nessa área.

Vamos continuar a acionar o Ministério
Público contra atos prejudiciais ao bairro,
quando necessário for. Processos Judiciais
não são aconselháveis, pois custam caro,
demoram e na maioria das vezes é inócuo em
causas que se tornam inócuas.

Vamos continuar a luta para a Implantação do
projeto de construção de uma pista de skate
na praia, pela definição do projeto de
recuperação do esqueleto do Gávea Tourist
na Estrada da Canoa, no acompanhamento da
revitalização do Hotel Nacional, na
Implantação do projeto de monitoramento do
bairro com câmeras de vigilância, na
implantação de sinalizações, já aprovadas,
como lombadas, e passagens para pedestres
em “speed table” em logradouros do bairro,
no plantio de árvores doadas por
compensação ambiental pelas empresas que
executam obras no bairro, e tudo mais que
vier e que a Amasco possa intermediar junto
ao poder público.

Textos retirados da Internet para momentos de lazer

CALÇADA CONSERVADA DEVER

DE TODOS! visa conscientizar

aos síndicos de edifícios,

comerciantes e residências,

para a importância de manter

suas calçadas em bom estado

de conservação...

“
Confira matéria completa no site da Amasco:
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BADERNA DE ÔNIBUS NA AV. AQUARELA DO BRASIL

Moradora envia vídeo para ao Bom Dia Rio mostrando o caos e o barulho causados pelos ônibus na
madrugada, na Av. Aquarela do Brasil.

CAOS NO TRÂNSITO

Reportagem fala do caos no trânsito devido as Obras do Metrô com canteiro estreitando uma pista
da Estrada da Gávea.

OBRAS DE SANEAMENTO

Reportagem fala das obras de saneamento para despoluição da praia no valor de R$44 milhões que
não vai garantir que a água fique limpa.

Link: http://globoplay.globo.com/v/4585376/

OBRAS DE SANEAMENTO2

Reportagem fala da Campanha “Água Limpa é a Onda”. O encontro foi realizado no teatro do
Fashion Mall com o Secretário Estadual de Meio Ambiente, André Corrêa. Foi falado sobre as obras
de saneamento para melhorar balneabilidade da água, a contenção do lixo nos canais da Rocinha e
sobre a luta da sociedade para ter uma praia limpa. Link: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rjtv-
1edicao/videos/t/edicoes/v/campanha-agua-limpa-e-a-onda-e-lancada/4630739/

REFORMA NO HOTEL NACIONAL PODE ALTERAR PROJETO DE OSCAR NIEMEYER

Matéria fala que o Hotel Nacional, nos próximos 20 anos será administrado pela rede espanhola
Meliá e que foi apresentado na Prefeitura uma proposta de modificação no projeto de reforma. O
mesmo, entretanto, já havia sido aprovado para a construção. Os novos planos preveem a
transformação do antigo teatro em um centro de convenções para cinco mil pessoas. Além disso,
em vez do prédio comercial anexo ao hotel, concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, os
investidores pretendem construir dois edifícios residenciais.
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