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AMASCO

responde

ABR MAI JUN - 2013

continuar acionando-os até que esse
comércio, que tem trazido grandes
transtornos aos moradores, com falta de
organização, falta de higiene e baderna, seja
eliminado.

amasco@amasco.org.br

Pergunta: Moradora pergunta se podemos
ajudar nas seguintes questões: na Estrada do
Joá em frente ao 88 tem uma figueira enorme
que após fortes ventos rachou um galho que
está perigosamente em vias de queda na pista;
a iluminação está coberta por galhos no
entorno da passarela prejudicando a
iluminação e tem poste da rua sem luminária;
calçada do prédio 88 está com manutenção
ruim; barraca de camelô no ponto de ônibus
do terminal está sem autorização; Um jamelão
está com cupins e precisa ser retirado; não
existe placa do ônibus 177 e eles pegam
passageiros nos canteiros sem calçada e fora
da baia já quase na pista da autoestrada Lagoa
Barra, além de destruírem os canteiros de
grama.
Resposta: Estivemos no local verificando os
problemas. Levamos o gerente da COMLURB,
Luiz, que ficou de resolver o problema do
galho e pedir a poda das árvores. Ficou ainda
de resolver a questão do pé de jamelão com
cupins. A AMASCO fez a solicitação de poda
no nº 1746. Vamos encaminhar as outras
questões aos órgãos responsáveis.

Pergunta: Morador pergunta o que podemos
fazer para tornar as festas das sextas, sábados e
domingos na quadra da Escola de Samba da
Rocinha, mais civilizadas. O som é
absurdamente alto e provavelmente está
muito acima do limite permitido. Não se pode
proibir tais eventos até que um tratamento
sonoro seja feito? Os organizadores deveriam
ser responsabilizados e multados. Será que
chamando a polícia resolve?
Resposta: O morador tem toda razão. Temos
comunicado as autoridades esse absurdo e
cobrado deles as autorizações para esses
eventos. Temos lutado também junto aos
organizadores e responsáveis pela escola de
samba para que façam o tratamento acústico
necessário. Conseguimos anteriormente que
eles fizessem um projeto de prevenção contra
incêndio que não existia. Ainda não
conseguimos impedir os eventos e nem a
acústica, mas vamos continuar cobrando.

Pergunta: Morador alega que operação
montada pela SEOP em relação ao comércio
ambulante no entorno do Fashion Mall surtiu
efeito apenas momentâneo e foi só a SEOP ir
embora eles voltaram ao local.
Resposta: Vamos informar à SEOP o fato e

Pergunta: Moradora informa que tem um gato
de luz ao lado da banca de jornal que fica em
frente ao prédio em construção onde era a
Itavema Veículos na esquina de Estrada da
Gávea com Aquarela do Brasil. A ligação
clandestina é utilizada todos os dias por um
homem liga uma fritadeira para fitar batatas.
O fio do gato fica exposto perigosamente.
Resposta: Encaminhamos a Secretária de
Ordem Pública para as devidas providencias e
também para Região Administrativa da Lagoa.

Pergunta: Moradora pergunta se é possível
colocar quebra-molas na Estrada da Gávea em
frente ao Posto Garoa para diminuir a
velocidade dos veículos, pois, tem imensa
dificuldade para atravessar a pista com o neto
de dois anos de idade. Os carros não
respeitam o sinal e passar com uma criança
pequena a pé ou de carrinho é muito perigoso.
Resposta: A solicitação de melhorias nessa
travessia já foi feita à Cet-Rio que está
estudando a melhor forma de sinalização a
fim de atender os pedestres nesse local.
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Sede: no 2º Piso do Fashion Mall.
Telefones: 3322.0421 - 3322.0130
E-mail: amasco@amasco.org.br
Site: http://www.amasco.org.br
Nos adicione no Facebook também!

“Se parecemos fortes, seremos ainda mais forte quando você se juntar a nós!”

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA

22 anos ao
seu lado
http://gianhomeopatia.blogspot.com
ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107 (Galeria dos Correios)

TEL: 3322.5884 TELEFAX: 3322-5004

PERSONAL

Gordinha? Desanimada? NUNCA!!!

T R A I N E R

AULAS PARA TODAS AS IDADES

4 Dança
4 Alongamento
4 Reflexologia
4 Hidroginástica
4 Natação
4 Massagem Shiatsu
4 Ginástica Localizada

Prof. Rosa Maria
CREF. REG. 007831/RJ/UFRJ

3322-3793 / 8305.5439
E-mail: rosamariapersonal@gmail.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

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

