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ÁRVORE COBRE
PASSARELA

Escada é
novidade
na Favela
da Matinha
Escada da acesso a favela pela Niemeyer.

S

e já não bastasse a liminar dos moradores
da Favela da Matinha, travando o
mandado de demolição expedido pela
Prefeitura, agora os moradores dessas
construções ilegais em área de risco e de
preservação ambiental, devido à inoperância
do poder público, construíram uma escada,
que provavelmente, não tem licença, a fim de
facilitar o acesso à favela.
Construíram a escada de concreto que dá
acesso a Favela e estão tentando colocar um

Passarela sumiu!

H

portão como se fosse condomínio fechado.
Informamos o fato e mandamos e-mail a VI
Região Administrativa da Subprefeitura da
Zona Sul, para verificar quem autorizou esse
absurdo. Se essa favela é uma invasão, com
autorização de demolição, como é que se
constroem acessos sem autorização?
Já vimos esse filme. Se o poder público não
tomar uma medida enérgica, a expansão dessa
favela será fato concreto. Vamos continuar
cobrando e monitorando e todos os
movimentos em relação a esse absurdo.

á mais de dois meses solicitamos à
COMLURB a poda do ficus gigante que
fica na Estrada do Joá em frente ao número 88 e
até a presente data nada aconteceu. Além
dessa árvores cobrir parte da passarela de
pedestres, crinado um breu a noite, pois a
iluminação está toda coberta, existe um
grande galho que quebrou numa ventania e
está pendurado com risco de queda. A
solicitação foi feita também no 1746. Cadê
você Prefeitura?

BANDALHA PERIGOSA

J

á comunicamos várias vezes à Prefeitura que
a bandalha (foto) feita por ônibus, caminhões
e veículos de passeio que saem de local não
apropriado na encosta atrás do CIEP Airton
Sena, que fica ao lado do Complexo Esportivo
da Rocinha, vai trazer sérias consequencias
quando acontecer acidente grave neste local.
Nesta foto o ônibus entra na autoestrada, via de

alta velocidade, e segue em direção ao Leblon.
Mas, em outras oportunidades, eles
atravessam a estrada e usam a área de serviço
entre as duas pistas retornado sentido Barra.
Neste caso o perigo é ainda maior. Já
solicitamos à Cet-Rio o fechamento dessa área
de serviço. Até a presente data nada foi feito.
Vem Prefeitura, vem Prefeitura!
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