Informe aos Moradores - AMAPosse 02
Caros Amigos e vizinhos
Conforme já divulgamos no Informe AMAPosse 01, distribuído a todos os moradores
da Posse/Campo Grande, a Associação dos Moradores da Posse/Campo Grande
criou um site para que todos os moradores possam estar cientes dos assuntos
tratados pela equipe da AMAPosse com ações buscando melhorias para o nosso
bairro. (http://amaposse.blogspot.com.br/)
Estamos participando de reuniões promovidas pelo 30º Batalhão da Polícia Militar que
vem intensificando, a nosso pedido, rondas de viaturas no bairro da Posse/Campo
Grande e adjacências, a fim de garantir a segurança de todos os moradores.

Essa reunião (Café Comunitário) tem o objetivo de levantar demandas das
Associações, além de colaborar com articulação direta, junto aos órgãos públicos.
Na oportunidade, informamos que a Equipe da Viva Rio Socioambiental está instalada
na Estrada José Gomes da Costa Júnior, nº 2.160 e está atendendo os moradores que
precisam de orientações (De Segunda à Sexta-Feira de 8h às 17h).
Destacamos que estamos trabalhando também em conjunto com a equipe da Viva Rio
na resolução das demandas necessárias de providências junto aos órgãos públicos e
na criação de ações sócio ambientais que tragam melhores condições de vida para a
Comunidade da Posse, Campo Grande, Granja Florestal, Cascata do Imbuí, Caleme e
outras.
**ATENÇÃO: A VIVA RIO realizará no domingo ,dia 31/05/15, uma AÇÃO SOCIAL .
Compareça!
MUTIRÃO DE LIMPEZA NO ENTORNO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MONTANHAS DE TERESÓPOLIS

Com apoio do Viva Rio Socioambiental moradores recolherão lixo e reivindicarão
melhoria do serviço de coleta de resíduos na região
Quando: Domingo (31/5/2015); às 9h

Ponto de Encontro: início da Rua Rincão do Vovô, na Posse

Assim que tivermos respostas às nossas demandas apresentadas, reiteradas por
novos Ofícios aos Órgãos Públicos e ações junto à Comunidade, convidaremos todos
para uma nova reunião geral com os moradores.
Reiteramos nosso pedido no Informe anterior, para o cumprimento das ações que são
exclusivamente de responsabilidade de nós como moradores, transcritos abaixo:


Mantermos a calçada de nossa casa, do lado de fora, varrida, capinada,
árvores próximas ao muro e heras podadas.



Não jogarmos entulhos na rua. Ressaltamos que é de responsabilidade da
prefeitura recolher apenas lixos orgânicos, os de suas limpezas Urbanas e não
entulhos de nossas residências.



Esgotos devem ser canalizados de forma adequada e não colocarmos canos
com saída para as ruas ou rios



Zelarmos pela limpeza das nossas ruas, não jogando copos plásticos, garrafas,
sacos plásticos, entulhos, qualquer lixo , etc.



Mantermos na medida do possível nossos animais presos (cães, gatos, porcos
,cavalos, etc); devidamente tratados e vacinados em locais adequados como
residências ,sítios,fazenda dentre outros.



Animais grandes e soltos podem causar acidentes fatais;



Conscientizar que a nossa saúde e de familiares está ligada à limpeza de
nossa casa e arredores;



Infelizmente detectamos pessoas mal intencionadas jogando lixo ou largando
animais soltos nas ruas e estradas. Lembrando que ratos,cobras podem trazer
problemas picando ou mordendo crianças ou moradores locais. A urina do rato
pode causar a LEPTOSPIROSE. Informamos que já foi detectada em nossa
comunidade a “doença do carrapato”. Lembramos que nem todos os
carrapatos estão contaminados.



Atenção aos nossos filhos, alguns andam laçando cavalos com cordas e
montando neles como se fossem brinquedos. Nosso receio é que esses
animais corram e essas crianças levem um tombo com sequelas drásticas. A
responsabilidade é dos pais ou familiares podendo responder civelmente;



Vamos dirigir de forma prudente e em baixa velocidade em ruas residenciais
evitando assim acidentes.



Vamos conversar com nossos filhos sobre "pixações" e informá-los que essa
atitude é crime. Assim estaremos colaborando com a educação e saúde de
nossas crianças e para a melhoria do nosso bairro.



Aos proprietários veranistas, solicitamos conversar com seus caseiros para a
manutenção de sua residência adotando todas os procedimentos aqui citados.
Entulho ou cerca podadas não podem ser jogadas nas ruas e estradas;



A Prefeitura está limpando, na medida do possível, nossas ruas, mas depende
de nós mantê-las limpas. Contamos com a ajuda de todos na manutenção
delas.”

Gratos pela compreensão e colaboração.
Abraços
Equipe da AMAPosse

Em, 29/05/2015

