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VOCÊ SABIA...
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...que

...que

...que CRIOU UM PROGRAMA DE LINHA VERDE

...que

a recém-criada, Lei Estadual 6.771/14, reduz o limite de idade

para atendimento preferencial nas agências bancárias? A idade limite

passa de 65 para 60 anos. O controle de atendimento será feito por

senhas numéricas.

segundo comunicado recebido pela Amasco de um grupo

denominado Rocinha sem Fronteiras, eles têm um site

http:paneladepressao.org.br, está sendo realizada, sob

responsabilidade deste grupo, uma campanha em prol do saneamento

da Rocinha? Eles informaram que em 19/07/14, o Fórum Mobilidade

Urbana, realizou no Clube de Engenharia um debate sobre a polêmica

construção de um teleférico na Rocinha. Lideranças comunitárias,

arquitetos e engenheiros foram categóricos: a obra, orçada em cerca de

700 milhões de reais, não é a prioridade da comunidade. A grande

necessidade da Rocinha, neste momento, é o investimento em

saneamento básico.

o Disque Denúncia

para denúncias de crimes ambientais. A iniciativa foi feita em parceria

com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O número especialmente

dedicado a essas denuncias é o: 0300 253 1177. Vamos divulgar?

mudaram alguns locais de votação na 211ª Zona Eleitoral que

abrange São Conrado? Os cerca de 4.300 eleitores que votavam nas

escolas Miguel Couto e Espaço Total, em São Conrado, vão às urnas em

outubro na Fundação Cecierj, no mesmo bairro. As duas escolas, na

Estrada da Gávea 708, foram demolidas. O novo local de votação fica na

Rua Bertha Lutz 84, ao lado da quadra da Acadêmicos da Rocinha. A

Fundação Cecierj irá abrigar nove seções eleitorais, com cerca de 3.500

eleitores da comunidade da Rocinha e o restante do bairro de São

Conrado. Fonte: ASCOM - TRE/RJ - Tel.: (21) 3513-8007 / (21) 3513-

8008. Siga o TRE-RJ no Twitter: @trerj e site www.tre-rj.jus.br
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ALGUNS DEVERES DO CIDADÃO
1 - Lixo:

2 - Calçadas:

3 - Animais:

4 - Árvores:

5 - Lixeiras:

6 - Praia:

Não jogue lixo na rua. Procure a coletora mais próxima. Se

não achar, leve o lixo para casa e coloque na lixeira, depois

ensaque e deposite ao lado de seu portão nos dias de coleta da

COMLURB. A Cidade, a Saúde, a Higiene e o Meio Ambiente

agradecem.

Calçada conservada dever de todos! Conserve sua

calçada não deixe lixo, nem buracos. Além de enfear o bairro você

pode causar acidentes como torções de pés e tombos de

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 vitima também!

Não destrua as árvores! Além de sua beleza natural, de

serem capazes 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 colocar se não tiver uma lixeira por perto?

Não suje sua praia! Não leve seu animal para as areias,

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.


