AMASCO RESPONDE
Pergunta: Moradora pergunta quando serão
instaladas as lombadas na Avenida Aquarela do
Brasil. São inúmeros acidentes devido à alta
velocidade dos veículos na via, também acaba
prejudicando todas as saídas de garagens dos
edifícios.
Resposta: Estivemos novamente reunidos com a
Cet-Rio e fomos informados que as lombadas
serão instaladas após uma série de intervenções
que serão feitas pelo Metrô. A Cet-Rio informa
que irá executar, provisoriamente, outras ações e
intervenções para conter o problema da
velocidade.

Pergunta:
Morador disse que ficou
impressionado com a quantidade de lixo que as
pessoas jogam no calçadão e ciclovia da orla de
São Conrado. Usam garrafas pets para lavar os
pés e as deixam no calçadão. São Flanelinhas e
quiosques que invadem a calçada. Ele solicita
ajuda da Amasco.
Resposta: Encaminhamos essa solicitação à

COMLURB e vamos entregar essa reclamação
pessoalmente ao subprefeito da Zona Sul1, que
estará reunido com a Amasco próxima semana.

Pergunta: Morador da Estrada da Canoa
pergunta se podemos auxiliá-lo na solicitação da
melhoria da fiação aparentemente da
concessionária de telefonia, pois está arriada,
podendo ser puxada por caminhão ou ônibus
ocasionando o seu rompimento.
Resposta: Encaminhamos o problema aos órgãos
competentes e fomos informados pelo morador
que o problema foi sanado.

Pergunta:
Moradora pergunta por que a
COMLURB não limpa o canteiro que fica na
encosta após o CIEP Ayrton Senna na entrada do
Túnel Zuzu Angel sentido Leblon? Disse que uma
sujeira só.
Resposta: Encaminhamos a solicitação a
COMLURB que comunicou que já iniciou a

amasco@amasco.org.br

limpeza, mas que o problema do local é um
chiqueiro, aparentemente, instalado atrás do CIEP
e que deságua na entrada do túnel criando um
enorme lamaçal.

Pergunta: Moradores dizem que já não sabem
mais o que fazer para se livrarem do altíssimo
som nas madrugadas dos finais de semana
oriundo dos shows e eventos realizados na
Escola de Samba da Rocinha. Ninguém consegue
dormir. O problema persiste há anos e ninguém
faz nada.
Resposta: Estamos tentando junto aos dirigentes
da Escola, patrocinadores dos eventos e a
Prefeitura, que seja executado o sistema de
tratamento acústico. No inicio de novembro, nós
enviamos mais um e-mail ao Prefeito apelando
para que ele intervenha nessa situação, pois os
moradores de São Conrado não aguentam mais
esse barulho infernal. Até o fechamento desta
edição, o Prefeito se quer havia respondido ao
nosso e-mail. Vamos continuar lutando. Alô
Prefeito o Sr. recebeu nosso e-mail?

E

“

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:

www.amasco.org.br

nquanto os
Correios não
instalam uma Agência
no bairro, lembramos
aos nossos moradores
que ao lado do Fashion
Mall, existe uma caixa
de coleta, que mesmo
não sendo o ideal,
serve para quebrar o
galho daqueles que já
estão com suas correspondências seladas.

CAIXA DE CORREIOS

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA

Feliz Natal e
2014 Incomparável!
http://gianhomeopatia.blogspot.com
ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107 (Galeria dos Correios)

TEL: 3322.5884 TELEFAX: 3322-5004

FRANCÊS

&

INGLÊS

- Aulas para todos os níveis/Conversação/Tradução
- Métodos Tout va bien e Top Notch
- Prof. com formação universitária no exterior

Tel.: 9994.2560
EMAIL: aulasinglesfrances@gmail.com

Apartamentos para venda e compra no Village e Green

Corretora e
Consultora Imobiliária
CRECI/RJ: 053870

(21) 9991-1532
vvitoria2000@yahoo.com

CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA.

24 Horas

CHAVES NA HORA - TROCA DE SEGREDO
Colocamos Fechaduras Papaiz - Doberman
Trincos de Segurança - Olho Mágico
CONSERTOS DE FECHADURAS

3322.7528 (Horário Comercial) e 7814.8889 ID-6678*20
Av. Almirante Álvaro Alberto em frente ao nº 100
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