CURTAS
Em relação à nota publicada na edição
anterior, sobre a corrente colocada na
calçada por uma casa de material de
construção, na Estrada da Gávea. Os
proprietários esclarecem o seguinte:

”A legislação municipal determina que a
calçada para circulação de pedestres tenha,
do meio fio para dentro, 2 metros e o restante
do espaço é de uso restrito do imóvel, seja
ele comercial ou residencial. Informou que
o comércio vizinho isolou seus espaços com
frades, deixando a circulação de pedestres
livres, como eles fizeram. Informam que o
espaço é da loja e destina-se ao uso
exclusivo dos clientes que são unânimes em
dizer que a medida restritiva trouxe
conforto. Disse que a Guarda Municipal,
após vistoria, considerou a medida
rigorosamente dentro da lei. Afirma que os
reclamantes e denunciantes não são
moradores de São Conrado”.

A nosso pedido, a empresa SENIC, que está
realizando as obras de saneamento na
Avenida Niemeyer, colocou parte da
iluminação solicitada, no corredor de
madeira junto à Estação da CEDAE,
facilitando a passagem e a segurança de
pedestres no período da noite.

Foi solicitado ao florista que fica em frente
ao Fashion Mall, que podasse os arbustos

que cobriam a ponte que liga o Village ao
Fashion Mall, apesar de sua beleza, estava
servindo de esconderijo.

CONTINUAM AS
IRREGULARIDADES!

Moradores do Condomínio Recreio das
Canoas reclamam que de segunda a sexta,
entre 16 e 17 horas, um ônibus escolar
estaciona na frente da saída da garagem do
condomínio, impedindo a entrada e saída
dos veículos, além de atrapalhar a passagem
dos moradores. Alô Guarda Municipal!

Fizemos várias solicitações à Prefeitura para
que seja feita a poda do enorme FICUS que
fica na Passarela de São Conrado, no início
da Estrada do Joá, em frente ao número 88.
As solicitações têm sido feitas há mais de três
meses e nada foi feito até a presente data. A
iluminação do local está muito
comprometida pela falta de poda dessa
imensa árvore.

Os moradores da Estrada da Canoa estão
preocupados com o desmoronamento e a
queda de pedras ocorridos no morro da
“Agulhinha”, que é um seguimento da Pedra
da Gávea. A Amasco acionou os técnicos do
Metrô, que foram ao local com a Defesa
Civil. Eles constataram que nada tem a ver
com as escavações do Metrô. A Defesa Civil
vai preparar o laudo do qual solicitamos
cópia. Acionamos também a GEO-RIO e a
Secretária Municipal de Obras.

“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.”

E

nquanto a Cet-Rio não tomar as providências,
já solicitadas pela AMASCO, para a construção
de passarela elevada (Speed Table), na passagem de
pedestres ao lado do Fashion Mall, vamos continuar
assistindo irregularidades iguais a mostrada na foto,
com motocicleta estacionada sobre a faixa de
pedestre, cadeirantes, idosos e carrinhos de bebês.
Alô Cet-Rio!

(Waldemar Valle Padre e escritor brasileiro)

O

HOMENAGEM

s moradores da Rua
Embaixador Gabriel
Landa se mobilizaram e
conseguiram junto à
Prefeitura, realizar uma bela
homenagem ao São
Conradense Jayme
Drummond, que foi fundador
da primeira Associação de
Moradores do Bairro,
denominada “Amigos de São
Conrado”, sendo por muitos
anos Vice-Presidente da
Amasco realizando trabalhos
comunitários em Vila Canoas.
A praça (rotula) criada e
cuidada por ele, que fica no
final da Gabriel Landa, rua
sem saída, recebeu seu nome
numa homenagem
merecidíssima. Jayme
Drummond faleceu em 2008
e certamente deixou
saudades!

São Conradense Jayme Drummond

