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Editorial
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T odos já ouviram o ditado que diz “a

esperança é a última que morre”, mas

que está difícil, está! Evidentemente que

queremos escrever um editorial sempre

com otimismo e de preferência com

elevado alto astral, mas não podemos

deixar de reconhecer que certos

acontecimentos nos deixam um pouco

frustrados.

São Conrado, que já convive com dezenas

de problemas de ordem urbana, de meio

ambiente, de segurança, de sinalizações e

de trânsito, agora vem tendo aumento

desses problemas em decorrência da

dificuldade, apesar da implantação da

tecnologia, de comunicação com os órgãos

públicos competentes.

Quanto mais se aumenta a tecnologia,

menos se consegue falar com os

representantes do poder público.

Há quinze anos, conseguíamos falar com o

Prefeito, com o Presidente da CEDAE, com

o Presidente da Comlurb, da Rio Luz, da

Cet-Rio, com secretários de Meio

Ambiente, Urbanismo, Obras e por aí vai,

além disso, havia um contato direto da

Associação com todos os setores

subordinados da Prefeitura que atendiam

em até 24 horas as solicitações efetuadas

para manutenção e melhoria do bairro.

Hoje em dia, esse contato direto está quase

extinto e para piorar esses servidores

públicos não respondem aos e-mails e nem

aos ofícios a eles encaminhados. Quando

respondem, encaminham a outros setores

que dificilmente fazem o contato para

solucionar os problemas encaminhados.

Que saudade dos velhos tempos quando

existiam os diálogos cara a cara do poder

público e do contribuinte!

Para compensar, lembram de nossa matéria

de capa da edição passada que falava da

retirada dos quebra-molas da Estrada da

Gávea para facilitar evento de ciclismo em

detrimento da segurança dos pedestres?

Pois bem, devido a mobilização da

Amasco, dos moradores e dos escolares,

que fizeram até um abaixo assinado que foi

entregue ao Prefeito, os quebra-molas

foram imediatamente recolocados. Vitória

da mobilização e que contou com o bom

senso da Prefeitura. Estamos todos de

parabéns!

A reação da Amasco frente a dificuldades

será sempre a de não desistir e continuar

lutando pelo Bairro e por uma melhor

qualidade de vida para nossos moradores.

Como diz o nosso slogan, “Se parecemos

fortes, seremos ainda mais fortes quando

você se juntar a nós” “Se junte a nossa luta

e sejamos todos Dom Quixote!”

Onde é que vamos parar?

“Cada um tem a sua hora e a sua vez: você
há de ter a sua”

(Guimarães Rosa !Escritor)

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...
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