AMASCO RESPONDE
Pergunta: Moradores perguntaram se a
Amasco poderia ajudar para que a CEDAE
voltasse com o fornecimento de água. Áreas
altas do bairro – Estrada da Canoa, Rua
Capuri e adjacências – estavam há mais de
quinze dias sem abastecimento.
Resposta: Entramos em contato com a
concessionária. Fomos informados que
havia um rompimento de tubulação e que
estava sendo feita manutenção nas bombas
que abastecem as áreas. Aparentemente o
problema foi resolvido dias depois de nossa
intervenção.
Pergunta: Moradores continuam a
denunciar os assaltos que têm ocorrido no
bairro e questionam se podemos informar
às forças policias. Os assaltos que eram
apenas a pedestres, agora, estão afetando
também residências e comércios.
Resposta: A Amasco constantemente
repassa todas as informações aos delegados
da 11ª, 15ª DP e ao Comandante do 23º
BPM. Participamos das reuniões do
Conselho de Segurança e mantemos
contato permanente com os agentes de
segurança. Lembramos a todos que as
ocorrências têm que ser registradas nas
delegacias, pois facilitam as investigações e
farão parte das estatísticas – o que pode
levar ao reforço do policiamento.

“

Pergunta: Morador reclama das calçadas
sujas e dos dejetos dos cachorros que não
são coletados. Diz que deveríamos
denunciar e fazer campanha de
conscientização. O caminho entre o Hotel e
Fashion Mall, usado por turistas, seria
imundo e os jardins não teriam
manutenção.
Resposta: Fizemos várias campanhas,
através do Informe São Conrado, sobre a
obrigação do recolhimento dos dejetos dos
cães por seus donos. Inclusive, informando
que se trata de uma demonstração de
cidadania. Realizamos também o projeto
“calçada conservada é dever de todos” que,
apesar de não ter tido 100% de adesão, já
obteve importante resultado – por exemplo,
o Gávea Golfe, a Vila Riso, a Prá Obra e
alguns edifícios do Village refizeram suas
calçadas.
Pergunta: Moradores seguem questionando
e solicitando ajuda da Amasco para que seja
implantada uma sinalização mais eficiente
na Estrada da Gávea em frente ao Posto
Garoa na travessia de pedestre. Ônibus e
demais veículos não estão respeitando o
sinal, o que traz risco aos pedestres. Já
houve atropelamentos com vitimas fatais
no local.

amasco@amasco.org.br

Resposta: A Amasco encaminhou diversas
solicitações à Cet-Rio para que seja
colocada uma passagem elevada para
pedestres (speed table) no local. A Cet-Rio
nos comunicou que estuda a situação e que,
em conjunto com a reurbanização que será
feita pelo Metrô, o problema poderá ser
sanado. Estamos cobrando!
Pergunta: Morador pergunta se podemos
solicitar à Prefeitura ou ao Fashion Mall se
eles podem pintar as grades da ponte que
liga o Shopping ao Village.
Resposta: Encaminhamos a solicitação à
Divisão de Conservação, 6ª Gerência do
Alto da Boa Vista, que então encaminhou à
Gerência de Operações Especiais da
Secretaria Municipal de Obras para analise
e possível atendimento.
Pergunta: Moradora reclama da paralisação
das obras de saneamento do bairro. A
intervenção visa melhorar a balneabilidade
da água da praia.
Resposta: Realmente, este fato é lamentável.
De acordo com os órgãos responsáveis,
estaria faltando verbas para prosseguimento
das obras. A Amasco acompanha e cobra
permanentemente a continuação do
projeto.

Se parecemos fortes, seremos ainda mais fortes quando
você se juntar a nós.
FARMÁCIA
HOMEOPÁTICA

“

VISITE NOSSO SITE
www.gianhomeopatia.wix.com/farma
ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107

TEL: 3322.5884 TELEFAX: 3322-5004

FRANCÊS

VD

&

INGLÊS

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

Tel.: 99994.2560

Corretora e Consultora Imobiliária

EMAIL: aulasinglesfrances@gmail.com

Apartamentos para venda e compra
no Village e Green
vvitoria2000@yahoo.com
CRECI/RJ: 053870

(21) 99991-1532

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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